
p,
fb.é Ot z8io

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT~2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: „

— Adresse:

— evt. Te1f.: f,
iCH

Alder:

.

Syn:

Iagttagelsesdato: VU Å_. Klokkeslet: .PHOO (nøjagtigt?) ^ I ^ h^
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Sijd J rlcÅ ^øA. .

I hvilket Verdenshjørne saas Gens

Angiv ved et Rids, under hvil*

tanden? *¥*
Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
""v] 2 '4.

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.)

:

Iqs yiAJ>A gTim Ltql Suj

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et „ Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

4 clÅ$ 5c?vn

Jlj JjLcH

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

aJMl e.- ' lc wv(
K IMA/&*

|u

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ^ _

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. , _ T
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: jS

— Stilling: -

evt. Telf.

:

07 c,
Iagttagelsesdato : 1 W- Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget jfra (nøjagtig Stedangivelse): .AnSt

.

.^É^:c

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? - N/

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

J'O

Genstandens Udseende (Form, Farve, ^tørrelse, Beskaffenhed o. 1.):^
. S’

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside cKRids over Genstandens JForm). ^

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg,. Lyd o. 1.?): __jZXLiAC.

, U rh
_

øa gJ mit- kiA^uvtiju. , y- (ki^sMu.

vM/yØ Cth AAU^aZierrhJj^

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller ^Ænkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af hledslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
. _ _ ___ ,

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

- Stilling: P Alfler: _/g_

— Adresse:

evt.Telf.:
0

Iagttagelsesdato

:

: n
200 -z- * CLO,

h.Klokkeslet:

.

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _jLi

,
(nøjagtigt?)

I

lba

^

/

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvih.

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, .Størrelse, Beskaffenhed, o. 1.): f*Å iM/y A,,

^ Hr AM^.ÅÅjy^ pCX mUr/jlM ONC
J

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etJRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

fA^rrÅ . lwE*0(X

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): -

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?







Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afføring- angaaende

3oS. 2-7

. JH J /y?Pi.
: , • j’OU m

Afhøring- -angaaende l .—
observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: ^
- Stilling- SlgQleeAur Alder: L^_ Syn:.mm
— Arlroeer.

.

— evt. Telf.:
e
iLA~-== ==£_-- -

.i

-

: -±J

Iagttagelsesdato: h.j . 19 Klokkeslet

:

[Q^.lJd^5..(^nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): V^OifUlX v—

\cJ£r

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? bag StejgU^fclAlRS tål~n

GenstandAngiv ved et Rids, under hvils

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

Huid , LtisiW«
j
S^hpJXaHoj

/

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et>Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?):_

T,e\/rQ.afff lauHi'gk otier lau/u ten
j

i ^Wk^XhtbtÅxi

C/l 1? WlUA.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Nø4. syd uc4f~.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : _ !

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): y

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? X

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: __

Nedslagssted bevogtes af:



Form,

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(Rcg: chodden int_2o2o9)

Iagttagerens Navn: ^ —--'O —
— Stilling:

___
Alder: Syn:

,

°k (briller)

— Adressc'Æ-~^^jé^-7 Toftlund

— evt. Te)s=5._l =-‘i—

S*
/

,v\y

Iagttageisesdato: _J^/JL_ I9_9ft. Klokkeslet: 0210 (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nejagtig StedangivekeV Hejt på den sydlige stjernehlmig^ggt )

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstand

?
Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):—Rumskib t

Form: ikke definerbar Farve: ? dog 3-4 lys

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et>Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):. fra vest mod øst

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,—

F

t.Q Ygst mod, øst

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : .
Meget hø.~)t

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: . Eskadrille 602 OOv " ~ -- ^
Karakteristik af Kilden: _ Rolig> dOg usikker

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

lrl.05. 9.'1 09*.'16 SIEMENS 9100EBC0MMCEN I.IEDEifiEk" P. fjjj

SPØRGESKEMA
tu flnig for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angeaende

observerede »Raketter« o. 1, .

(HC3 i SKODDEN INT~2o2o9)flTViI4h*sii I ir

Iagttagerens Navni

— Stilling!

•

i— ii~rriMMii
-

iriirnrr ~Tfi iji

1 1 Ts^^r-f-r--

— Adresses

6V ti Ttlf.l

Alders

.

Tfcø %<?>£>

Syn i

,

kgttagclscsdato
i 19^£ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nojagtig St«dan«lvCl, e1i

Qvti«Wt)

I hvilket Verdenshiørne saas Genstanden? Y&S /

Angiv ved er ftids, under hviU,
ken Skrån vinkel (v), den iaast

EhmpcU
Iagttage;

Genstandens Udseende (Form, Farve, Starrels«, Beskaffenhed o, l.)i

...
Sot^ QVV£A/t)7 Pf?l.c>£KÆ.fcS-t*

{Tein, om muligt, pM Papir«!* Bagiide efyfUd* over OitJiUhdeni Form),

Genstandens Opførsel i Luften (EkipJaiioner, Røg, Lyd o. l.?)j

LtsZ'Z^ rr^j> C>? 'Æ neZfL 7Tj>HaZc
(A/æasisH ) — /^£a/ a y,/> - u£>r

Genstandens Fiyveretnin* I Forhold til Verdenshjørnerne t „

Oplysninger, der kan give Holdepunkter, fos Flyvehajder,,'

:

'

’/l

sGansfandm« Fart (evt. Antal Stkund«, dtt
'
\o9 Gønitinifc* *t V 11 S«!c.

pnnomflyv* on nærmere angiven'‘ftmkftin* tUtt Vinkel mhti ^
ved et Pjt>-_Pile som hositaaend$)^ 3o £&&C(

I Tilfashk af Ntrithg:
’ * :

;VA'
M*|«r

Nedslagssted (nøjagtig AnftlvolsoU -
(' &*?. 3p f7cF£%t

/ r5^-T/ <£FZ
.uiwmif ni i.ii

'

.

'

.t
1

,i , i n,ua« i»i iminjm

Nedslagsvinkel (u)
angivet ved cn Skitse

soitt liOsstaat'ndet

flrnifflnrirni fin farin! I hfirlilirridjihllirifir (jrkiplniifta n ! thi
' :

'

.

•’

//*£ &t(c tt2s

Har nogen fjernet Raster »f Genstanden? I F„|d, HVOf *««,

^ inusenaersue ruynaigneai

1

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagsstod bevogtes af)



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; CHæDEN INI_2o2o9)

Iagttagerens Navn: „
- - —

— Stilling: husmoder AlrUr- 65 Syn: ,
briller

— evt. Telf.: Al- .

•
'

-»_ j — ~p>

Tagttagelsesdato: 16 / 3 I9_94 Klokkeslet: 2200.715 (nøjagtigt?) -(z>^c2SY
^

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):
.

Adressen..- altanen — —

NE

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel

:

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):.

Krans af hvide prikker, der lignede stjerner

Cq . hS
1

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etyRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): Ingen lyd -

"sejlede" roligt gennem luftrummet i ca. 15 min.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.—NE mod SW

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden Lavere end normal trafik i

luftvejen

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :
Ej muligt at besvare

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Eskadrii le 602, Postboks 306, 6,500 Voj.s.i]s,

Karakteristik af Kilden: ,
Troværdig

Nedslagssted bevogtes af:

1



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L
(rcs; CHOrøM INT_2o2o9)

Iagttagelsesdato : 'Z2-/.
1 19S^L. Klokkeslet: (_Q ISL^.—Nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ^ /,M,ø\!$

V

li

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?
•' (TAQJa,

Angiv ved et Rids, under hvil#. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.):_ ^

UjSWb- fro. flp. ba. yuxtdc Oa

\!\.aurk AkE ^ åA }m H\ed. 1 -2. sim

Pijg rtHmwfc vA-ihaivf si c.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

T

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende)

:

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

-ij&éss

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:

\J\



Form*

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende &

observerede »Raketter« o. 1. (RcS; 0H0DDEN int_2o2o9)

Iagttagerens Navn:

- Stilling: Alder: 26 Syn:
ti

— Adresse:
5 o O Cl £ e-.v (< O V0€? o 1 1 J 4.(24

- evt. Telf.t t-J—

Iagttagelsesdato: ^ f
^

19 Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ^
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

? /J — AJ \J crtstss- /? o s lidLOz
J-

j

cr-vji}

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1 .):

—

^ ^

v^t3zX ,
3 J ^ A

JiÅsuJl&

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside efvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

fair&jejU, ijjj oy/uu:<$
i

(jU'jbler^ <rp /u\ £<$ 7 st&wds tUo^ebc,
éU. {yS

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne : 4 ,

^

—il! <

Oplysninger, dej kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

$x!byO) t'dL e^£ A^/

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

(K l&- H-e (i ^c-pfe^
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: ;
/

Karakteristik af Kilden: 4#/ ro Ir6; Qj JL-o af ^JU, JAerbc^

Nedslagssted bevogtes af:. _



Form.

3622

c P 9 ti

Bilag til FSNVÆR skr. 0 307 - w w

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved

observerede »Raketter« o. 1.

i
:

1 K
'

' ’ ""3CG - ^ - ~1

Afhøri ng rn

(jRCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: .

- Stilling: V: -U. W..W
— Adresse: 'i*™'' ..'Alt - - —

.

s

.tO
Alder: —O v_ Sy

— evt. Telf.: L*

Iagttagelsesdato : 19.^5. Klokkeslet : I^ZS^il^^øjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse)
: ^

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

AM
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) :—
Wf 4 1:1^

^
4 Qma klS .

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,-Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): A^j^U

\ hm2 Gobs? (& clp \J.såL

fAWk \ 6£ featkajctxu m
lAuKM

WJ JN^aMlEGenstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden
: y

kvOT chptr

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet \ 4

ved et Par Pile som hosstaaende): Vm) fi-WCeA—^^4

—

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
RCg . CHOddS[S INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: femm
— Stilling- . —

C-

'

— Adresse:
r/f*

- evt. Telf.

.

Alder:

.

Syn :

.

-77—
5 C’vZ?

..... ’A

Iagttagelsesdato :
l

.

1 9 *^1? Klokkeslet: — (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): — —:

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

?
/-S A/0' -

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve^ Størrelse^ Beskaffenhed o, 1.):.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et v.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

*
D . f ,

,

ved et Par Pile som hosstaaende): 1 - —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):

TL_T . _ r: t cnat nugen xjciiici iwxiy

Li 7 .& :

:

)j-t-—
Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:.



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1
.

( RCS; CH0DDEN imt-2q2q9)

Iagttagerens Navn:

Alder:

.

.
Syn:

.

— Stilling: rr-,™^
— Ådrer:

- ~ ”
. idofU- fip\ j^v—' Æ-i A?

Iagttagelsesdato : ^X_/-Z 19aX_ Klokkeslet: — (nøjagtigt?)
^

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):^ > ^
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? — £?/ A/ J

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstan(^

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve Størrelse, Beskaffenhed o.l.): —

CJ 1
MgA

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. !.?):__ -

—

\jA ro -U xA\J t'-C.^A ^CJ cÅ kjQO-O •

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

sO^r-rZ'O VtT&a .

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfly ve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden :_

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA l>

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende /Si

observerede »Raketter« o. 1.
^KCS . CH0DDEN int-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

— evt. Telf.:

Alder: [*
0 Syn:—^ l

— -
l

-7 3?
,* < „ i

~7
.

-\

Iagttagelsesdato: .

;

/

'

19 i Klokkeslet:

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Eli: -

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):,

; : :

fe Å ^j!Cii-Ud-

7T

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et v.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
rA

r’M-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —- M ' «

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

'I v~ p. A
1 t-b I

Bilag til FSNVÆR skr . 0 307 -

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CH0DDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

c
~

—

j r

;rj7_
(o^i rnn^<, 4 Alder:

.

Syn:

.

C "i. 91^0 \Cos\cy
r-

Iagttagelsesdato : .

^
{ .

I L 19 3.L. Klokkeslet: ,

E^nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 2,^0 iC^strvp

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? /v/<tTcF ljJ
\^
—

Angiv ved et Rids, under hvils, Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): tj-

<zkyen& ro\&t^A RUl&L

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etyRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ^ u
.

r Lgl ,

rohit. 6-4ocl s-L/k &te)o\ih . __

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

AJprÅ "&}) -

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): C°k„;—^

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

*"f gcJk aEWE

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

13 39
:

!o . > - /
Bilag til FSNV/ER skr. 0 307 -

SPØRGESKEMA Et i. %™**s&*_ 1 _?j_vkt

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCg; CH0DDEN INT_2o2o9)

. V?

Rr-- -

Stilling: _ Alder: Svn:

OL: “LUT
— evt. Telf. : _

Iagttagelsesdato
: /

10 19 Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : fSdll Ac.t
^

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —
Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside efyRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

LYIS • £kaiQ£>^fC LUi?C-(bb *

//5 rGZWftNQr A/AiZ d U rkl. l-A £L / tNgfziZtsc

KONNC -SsS

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Kl.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: f ^ C. rt

ctO Q (Lo~ AV-b. Cfffdi

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : kl

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? /

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

— evt Telf.:

Alder: Syn:

AJf f~f fhd oi tv, *

Iagttagelsesdato :
/

. j/Q_ 1

9

/_& Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

//Z€i. €* A/fnTZ-t^

m Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

—

/£ J
yC ICC -C Aci-f^

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I-?):-— —

—

7^—
, ^-,-c Ct ^ c-, Åc?XSc^ </^*-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

^ /O

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at N. 11 ^ek. /

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet n. /
ved et Par Pile som hosstaaende):

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag: s /* / /< / /? * '' //
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse) :

^**7^ *'**«*•“'

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? i

CM



Form.

3622

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.:

"/C, Alder:

2L

Syn: fy<rC/ C 6-S y/k/kk-r

Iagttagelsesdato: .

73
/ . I9jb Klokkeslet: CI£.—- (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):—

&

—
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L):

y/so f .''/-eet/' - A<^cc/)7^

—

-f-
£—

—

Genstand

Iagttager

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etyRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

SsAlcf y/Af/ y yk/y.
7

c*< yr/

dd6\6/ykyf
/ V /tjT'ddk

/

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

57^

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): _irfyyy7£^2

—

CÉ.——^^7^ -

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag: * ,

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): y^yc? \é^dE.. ——__

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: dkJk. 7/C ft-

Karakteristik af Kilden: ^ s
' ‘i/y^y £&

' /

Nedslagssted bevogtes af: __



iagttagerens in avn:

Stilling-
Control teknikker

— Adresse: —
Alder: iLLlL_ Syn: Normalt

,

syn.

evt. Telf.:

Iagttagelsesdato: L/J 19.21_ Klokkeslet: ca -l-QJlkl (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Personen; St o d. p& Aqernæs 09 så mod Helnæs,.

D.v.s. personen så mod syd. ___

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? På s ydIi9 e hi "M'e1
.-

Genstand

20
*

Angiv ved et Rids, under hvil#,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.) :

C-ns t ar|den
„
var r

.HQ£i

og orange. Den havd e en dæmpet udstråling og lysstyrken var konstant/dæmpet

mat fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser at derJon være,

tale om en komet eller et stjerneskud, da han før har set sådanne^ —
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
Genstanden opstar pa

sydlig e himmel ca, 20 grader over horisonten og bevæger sig fra vest-lIlflsLaat

i en bue hen over himlen, gennem den.jgederste, del af Ori nn , Bæl fef.

.

Oennt.aQdBin

forsvinder i østlig retning ca, 20 grader over horisonten. Hændelsens varighe d ca.45 s£

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra vest mod

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : ———
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): jL

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed: Kontrol oq VarS linqSqruppøn._E5K 602. FSN SK_L_

Karakteristik af
Pålidelig med god kendskab til astronomi.

Nedslagssted bevogtes af: L —
j. *. »eimii **

utfnon VEND.



s

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1
.

^RCS . CH0DDEN int-2o2o9)

3

Iagttagerens Navn: _|

— Stilling:

r— Adresse.

— evt. Telf.£~_ 'f

Control teknikker
. Alder:ilil— V' Normalt s >/n -

.v 5613 Ebberup

Iagttagelsesdato: _L/J 1921_ Klokkeslet: ca 2
.°iILT (nøjagtigt?)

Iagttag« fra (najagtig Stedangivelse): Personen ' stod på ftqerres aq si mod .HelfflSS.

D.v.s. personen så mod syd. __ ___ —
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? På sydlige himmel.—
Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.}: —
og orange. Den havde en dampet udstråling og lysstyrken var konstant/dæmpet

mat fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser at der kan værg.

tale om en komet eller et stjerneskud, da han før har set sgdgnn,^

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):
Genstanden opstarjaa

sydlig e himmel ca, 20 grader over horisonten og bevæoer sio fra yssL_mad-&sl

i en bue hen over himlen, gennem den nerie rstR del af Orinn Ræltpf Gmsfanrlp.n

Forsvinder i østlig retning ca. 20 grader over horisonten .Hændelsens varighe d ca.45

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra vest mod øst,.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstand

20
*

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfiyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : - —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): Jl

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Faid: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: 8°ntrol oq Varslingsgruppen. ESK
.

602. FSN
.

SKP

Karakterisfik af
Pålidelig med god kendskab til astronomi,

Nedslagssted bevogtes af: ’L — “

iifrmtTniwiniiiii
VEN!

7^00



personen har svmrt ved at fastslå sterrelsen. Han afviser at der «

^

komet eller et stjerneskud, da han for har set sadanne. Der er

om et fly, da personen i handelsesejeblikket også kan se et fly.

Modtagelsestidspunkt for meldingen 072148 lokal tid.

Meldingen er optaget på bånd ved ESK 602 og bevidnet af 3 person .

i „ -a/

Premiereløjtnant

V0 ESK. 602



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(BCS: CHODDEN INT-2o2o9)

— Stilling: _
/

— Adresse: _

f

Alder .
Syn:. t/JCz:6S

3 .

evt. Telf.:

lagttagelsesdato :
i9 -1 Klokkeslet: L.' —— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

—

å. .

1'?

V

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? /U O O
Angiv ved el Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstand

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.): —

L VS* /zé /'d/sC/rr/Z! 1 Kvv ^ /< /^rv

e-S'4s )
:

—

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et, Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse): —— —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? ! saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed :~

Karakteristik af Kilden: —
Nedsiagssted bevogtes af:.

FLYVESKOLEN
HMÉSlATiOM 'AVKT

~

FLYVTO--8Q

4750 LUNDBY



o

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1
.

(BeS; cHODDEN INT-2oao9 )

6

i.

Iagttagerens Navn: —

-

StilKmc— Stilling;

— Adresse;

— evt Telf.;

Mder: Syn;

.

C -

Iagttagelsesdato: — 19 Klokkeslet:
,

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

—

——
,23/£

f*~\, l

P i j o LoJl/\Å
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden i ”
Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager ^ ^ _
ZeJ

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.):_±= ; 1 r:enhed o. i.;:—L_ — r

—

oensianuca^ '

. /

‘:\p\k 0V1K ,

Vud< Ko*-

EL'lbE Tid E~eU e#*e. c^
^Lrt^tc - \ ^ -—7—r—y tit

i la-t.c.-d. *-A^ O
(yegni om mu iigtyPaa Papirets Bagside et „Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):—

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfiyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

é Karakteristik af Kilden: —
M

£ Nedslagssted bevogtes af:





3ilag til jFSNVÆR. skr . 3 3$7 -0 0 8'/

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. I
(fiCS; CH0DDEN INT_2o2o9)

CV

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

- evt. Telf,

1dX-v s >} ( ~i~ Alder:. Zé, Syn:

lagttagelsesdato: 192jL Klokkeslet:_ÆiA_ (nøjagtigt?) .i r ,

C_l a <: Wv )o^cÅ £>osf&\

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): AEEXX2 ——A — ^

i O IG io^cJ ti o

N - Aj\J

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraa vinkel (v), den saas:

Eksempel: lagttagcT

Genstandens Udseende ^rorm, F^rve, Størrelse, Beskaffenhed o. !,.):

K
:m t

rarve, otuirrise, DesKafienneu u. i.y*. -

l (A T æE 3 - E ^ X G S
. fo/-~Uts ^1^1

/ w/Av -g-t ~f-£ P

(Tegn, om muligt, paa Papirets iJagsidc ct,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

(o<É t C<H. ^ "v~ >
v

A h-eÅ C\>E^\'c - __

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter lor Flyvehøjden:. dm
f.. NM -

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): Ja2z £5

^ ^ -a jJv-v, [ti: f U*o i i o GI
^

I Tilfælde af Nedslag:
/Xv-'t *0

Nedslagssted (nøjagtig-VCngivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Ski-tse

som hosstaaende:

Genstandens Opfprs'élO Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o, 1.?):

Har nogen fjer net.. Raster af Genstanden? 1. sna Fald: Hvor beror de?.



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
^RCS . chodden INT-2o2o9)

Syn:

.

- —

lagttagelsesdato : 2djJL 193/ Klokkeslet: /^^2-^jagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangiveise) :
,
^±: —~ “

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraavinkel (v), den saas:

~3T7
,
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende ^^m^arve, Støml^ Be^j^eandens Ud

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ct vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o l • ?):

Genstandens

Oplysninger,

Elyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne .

.

der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : ;

I Tilfælde af Nedslag •'

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedsiagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. hr’):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

OJ

^ Indsendende Myndighed

s Karakteristik af Kilden: _

lS Nedslagssted bevogtes af:

-

LK



-SS-

'1

I

Eilt
'

"-.Z
SPØRGESKEMA

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende ^
observerede »Raketter« o. 1. CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: £ 3.
— Stilling: Kommunalarbejder Alder: 'M Syn: læsebri

.

l
.

.J lang s

— Adresse:
1 ' —

-

— evt. TelL: ~ -=

9 Q i cm , , - , 1640 ! *;»*?•* 1 time 50 minutter
lagttagelsesdato: 19_— Klokkeslet: _15__ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): H
)
emmet — “

„ . ^ j o Flyveretning: øst mod vest
I hvilket Verdenshjørne saas Genstandene 1 — —

Angiv ved et Rids, under hvil*.
Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

—

Skarpt h
.

V I dt f b le.g g U 1

1

lys _ —

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):.

Bevægede sig langsomt vestpå. Retningsstabil.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Ost - vesx .._

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

—

Menes at være

ude (oppe) end trafikfly. __

længere

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : -—^ ——2— —

—

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

MP
re\

E
U
O
pH

Indsendende Myndighed:.
KVG/ESK50 0

, ,
Meget troværdig

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:___ —



Form.

3622

Bilag til INSTHJKS FOR VO-FSNVÆR NO. 350.9

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1
. ^cS; CH0DDEN 1^-20209)

'

_ ^ (
~

Iagttagerens Navn:

- Stilling-
Alder: . ,

£L Syn: ^^Z.

— Adressifi-jJ!

— evt. Telf. : 11.

; P" &L157ÆUJ?

Iagttagelsesdato: JUljL- 19lL Klokkeslet: „/& „ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedanglvelse) :

—

^

^

—r ——

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —

Angiv ved et Rids, under hvil*. -• Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.
s*1 —

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
/

m£h /a/4^a/

/'!££>£/ l

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: „

r ^ CT,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ^ 1 — _

a/o

T

o /35/5/f t/e £

^

-

Genstandens Fart (evt Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Far Pile som hosstaaende): —
Iagttager

1 Tilfælde af Nedslag

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedsiagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: £& '7/^r

Nedslagssted bevogtes af:_—_ — —



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS : CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:
Alder:

.

<23,

—
- Adresse:

— evt. Telf.: —aw?

.
Syn:

.

Iagttagelsesdato: 19^£. Klokkesiet: .

^OO-0^O (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangiveise): —

5 - A/ -«>

,
Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):—

/at ^
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

.

;

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Rø^, Lyd o. 1..): ^- — —

'Zt'l . a/td/

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): / — “

1 Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Faid: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed :

—

^

é Karakteristik af Kilden:

u

f£ Nedslagssted bevogtes af:.

Po L ~/s P'rf i tic/ 6 p$e$ PQ7S££f}f>$Z- op?P~££ fe



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

- Stilling: „S/R
— Adresse: — — —

. Alder .
Syn: &o£H

— evt. Telf.

:

Iagttagelsesdato :
%&

!

^ 19J_\_ Klokkeslet :
(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): — —

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? — —C—

Angiv ved et Rids, under hvil?,

ken Skraavinkei (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel: Iagttager ^ O
O Vs

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed 0,1,):—
' ’ -

’ \-OHQjOI GIOoål Uo i

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

TAa-£ \EOc=y^ Cy&- Ti LCbAc&T Å &r\

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

,

i

t Q^

^

r~

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

—

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at1

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet
S 1 _ fi

ved et Par Pile som hosstaaende): —
,( 1 .r, {• i

/>r
:aCU^k

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Iagttager

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed,

Karakteristik af Kilden: eXc^ri^
,

fOl> G OC^

Nedslagssted bevogtes af:
" ——— —



Form.

3622

SPØRGESKEMA •

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: Å&ft .
Alder:. W Syn:

Adresse: _ - —

evt.Telf, .i; -M
3Z^t‘

.

Iagttagelsesdato: Aliki- MjLA Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):—

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvih,

ken Skraavinkel (v), den saas:

/ypurcA lAJCSi .

,
Genstand

^ éo
D -Å°-

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende ^Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.

&U&ualcJ /tj&iéåu**?
ij

QLaa
’J
/ /l**-

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ^ ' £l^LA-

stil £4. '/V

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:. 5 - v(J -V
fTnlvcninopr der kan MnideTninlrter for Fivvehøiden

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

S 6£UajL
ved et Par Pile som hosstaaende)

:

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: —— — - ~ ~
~Z T

Karakteristik af Kilden, ^
^ ^

Nedslagsstcd bevogtes af:



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; CH0DDEN xnt-2q2q9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

— evt. Telf.

:

r
.' Alder:.V.

" ¥& &&,r Syn :

.

•
Po/‘/r ' . Otrfééåi6

*

-r^~
—’1 ^ . / . / / /

^

vø /?>/?
/
yi

er
j
sa muwn e

Ko
Iagttagelsesdato: Jå-A- Klokkeslet ,AÆåzl (nøjagtigt?) * /

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

.

, —jCdA j/or _£££—£Z±

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: iagttager

^ ^

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrels^, Beskaffenhed o. 1-): -
ci~* jf"

" <

£c/ var c? /4i n
AfT)AA */? -t 48 & AjL, Jn

s &&Q /'/S c fof Z—ø rfe-s <_ " ys—
'^fregn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?)^, —

f væfr<rA /ésfjp 3o #** £— fs ~
fjfz,, c&/ f°.. sr?

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

erne :
WrSsp

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): — V

I Tilfælde af Nedslag

:

Mpdc!acp«:«t(»rf fnoiaptiø Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

s Karakteristik af Kilden: __

£ Nedslagssted bevogtes af:

/U. f øå/Sz





Fortn-

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L

'C,

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.

:

Æ.
. Alder:

.

, Syn:

.

Æ
lagttagelsesdato: 19 Klokkesletrd^ —1— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): V -

?---

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ctvRids over Genstandens Form).

. , , _ T j , o-, /sC 1? 'hO- /mocA b

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): f -/ —
, J)c -fuC'-U'- c '.l , J i C¥t,<Å*sL

J?oj c' C!o. 3? '

/222±-l
¥

05 £o
ft’/

7 fx/ £'"? UC< Qts^O'- JZfC-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

—

Iagttager

l Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __ ———— —-— —

-

Nedsiagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket {Eksplosion o. 1.?).

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

, , .. , ,
/jnoWo.;,U /3au ,

;cSoZ.. of
Indsendende Myndighed:— ~ — — r~~

Karakteristik af Kilden: 6°2 Of

Nedslagssted bevogtes af: ~ - —



Form.

5622

Bilaq til FSNVÆR skr. 0 307 - FTK

SPØRGESKEMA ™
til Brug for militære og civile Myndigheder ved A

[

horin^_angaaencle

observerede »Raketter« o. 1.

3o*T.2 -/
[CA.Nfl,

(A 3-k
I

DATO

2 S OKI

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: i

~

— Stilling:

— Adresse: -Q
— evt. Telf.^i

Iagttagelsesdato: %.±!±

\X : 1 r O ^ a ' -V

'C

__ Alder: _€S5s_ Syn: i

2 o i/)yuty>

»-.Sr

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : O.C—SLlLr^ tyv G,—

i

^ ')

, \ . 1 / j

c. ft \/ -e s~\ \ o C k-f\W c-Cd

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —V^3 h!\_

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

4 Vi U f\
j
C

(L-ie/vG u\ bollr-^ Crc^c 1 k^c.U.l.

’W fr 1 k. w c,; ti loCvd qa<4/-

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.-Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

\XCisA Vu/'Vf^V G^r V )wv —

-h^G?A V 1 ri J .C_'_L br !

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : I S O <

SdL^

Iagttager

/ Tilfælde af Nedslag: . s 1 \ J v t
. \

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —( ^ )—SZiL: —— ^ ^

(g;m. \ S . up 1

v.y-G-'

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af:



1

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

_ — Adresse

— evt. Telf.

Alde^ —fzliz Syn: AJO (IHåLf—
*'hf1&C£7Z<02>

lagttagelsesdato :
^

j / / 19 .ff f Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —
Angiv ved et Rids, under hviU,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed 0.1.): —
9lAN£TZ/6AJ£fJ3>5' G£M$7W2> MB2> U(l£&£lrt/<E$S/C-£' Bi*

Bl/AJlc I/ED flfivWfJ

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ^ / OL> h-tfOSr $f/égé

/ tf/Aj Bt'S/t&fTjF S/c- Det-SfT/S/L S 7 DO rL ,

(s&mme- i^crmc-er /%qq o& /^c-c,

Sfå1> MA£/i/i!G- 57/U-f / Tt/^/1. V/flktj)£ TepÆcrh

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:™ —
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

,
Genstand

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):.^^^

—

/VW/A A/-
:

2

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ___

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

04
OJ

Indsendende Myndighed:, —

—

g Karakteristik af Kilden: —77?G ‘/‘S- 7- £7£
J-I

iS Nedslagssted bevogtes af:_



Form-

3^22

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o.
1. (RCS; CHQDDEH INT,2o2o9 )

" -
' ' ' *

Iagttagerens Navn: f* _ _
- — - '

_ Stilling: __ Alder: ^ Syn:

Adresse: f ~ " b l\, KiWU&L
f
*

_

-r
J

— evt. Telf.:

Ol 'l^
20

. . X

- Iagttagelsesdato : / 19Ji— Klokkeslet: (nøjagtigt?

)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

—

4l/Yi fV i- _ ___

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? &2i—TlL —Q£o ABTJrx

Angiv ved et Rids, under hvil* -* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager ^

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):
^

AIEGp.i i\vSy7\h)/sV-5f---; \
(’/

>

IVG

VtAviOf- r:t arAoUh'r SpS.gK

i

(Tegn. om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. ].?): vSTTit—> I J

flj-f GjmbB. Oteg fa&nlåVCxFA). felV^TB I—

'h.Ev-UJr,. or- Ma~ Cfe***-).
' SLu- muttuOm V f»

on (Vi. Uu>iO£- l
/FST4'i)r.iV af vyGAUvo, OGGv1

n nig ve. !_u j pr~

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne :0£zL_XLL; L^L_£

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: L/£r^r Al c-Ob

kn fYU n !

v.'-iv r^lVG^U-iV^-.Pvl

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfiyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :
\(j) Q-L

P/t 8 '10 1-ælK.

I Tilfælde af Nedslag: 0

Nedslagssted (nøjagtig- Angivelse): .vS.— —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

indsendende Myndighed:
T«UnU>£

Karakteristik af Kilden: ——— —

Nedslagssted bevogtes af:

%

S5&



KapRER TbR Ob AT Uu$>rtE p>4TTEM,

\li PiPraDe TøRST fTL SylteSWfon) .

KSRop OS, SKUTTE „bym&T" £)&i\) AfTC/S,

j?E SA&KE, AfT 0£ EiEejv) + L^/eSa,AKE

H/aSe OUeS VoRes. oeeSSE*
KotT/Ktase vS Sl^)SsiS77%0

TfRb.TRUp HVoR \J? Sfp SaptTE SeSTeS,

\p var Ocr Cæsre Sikre pA sr vf

p(A\)VS EET RCReT O-SERV/'-IeSisT,

0/>4ero efter tmjtE Jea, Fep ESrS cveE
OPA ,E//Vet" KA/V^RuEéEpE ~nL rfSETSof

06, K7-STE: ser pSr ajoO ErV maJcS.

téRI/Åéewk.^ ee (
S£D Dts&E GfL^S^pSSp

f Ste-ER TIL AE 'SnAjQE SéE -'V)KpET7K6
'

1

/

sak vpeSjPeR'e



Form.

3622

\ nvw

Iagttagerens Navn: «—= :—-—=
~ —

- Stilling:
Pie j emedhj siper Alder: 29 Syn: 6^6

— Adresse: H, ^_= _- - .

—

S$- -
.1
"? R7D R

r

r ,\lb

— evt. Telf. : C 2

Iagttagelsesdato: V 7 19 _9.0. Klokkeslet: .
Q033B (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):
Adr • 9 snnem sovekammeryinduet

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?
SV for adr.

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstand

50-60 grader

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

—

R U H fj j .

størrelse med en tallerken og kraftigt lys,

hvid

,

£3

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et>Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, o. l.?): .

F10 J me 9P t hurti 9 t P den

lyd i stor ring i 2-3 min. 2 minTt^kom tilsvarende genstand. De to

genstande dannede ringe ligesom ottetaller i 5-6 min. 0045 kom et fly

(formodentlig rutefly) fra SV, hvorefter den ene genstand hurtigt for-

’ij v

a

1 rdf:
—Den anden fuTlTføPte" TO % å'f r i'ng'elT; stod stille lavede ziksak og

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:
o

forsvandt meget hurtigt uden lyd eller nedslag. Hun gjorde opmærksom pa
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : i^S at rutoflyot—e-§-så måtte

have observeret genstandt
— — “ ne .

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): _____

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ;

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: —
Karakteristik af Kilden: 7^0 edg/gg/ifr

Nedslagssted bevogtes af: —



Statens Luftfartsvæsen

Civil Aviation Administration - benmark

Telefax/ Facsimile

97 10 18 14

Til/To:

AkAt m O O

V.tv,

Dato /Date:

6. juni 1990

Vores ref./Our ref.:

SIV

Deres ref./Your ref.:

Sagsbehandler/Contact person:

Erik r >1.:,-risen, lokal 477

An- ^ dder inkl. denne side/Number of pages including this sheet:

i
sider/pages.

Emne/Subject: observation af uidentificeret flyvende qeockt

To. .

:
' t

F

ølgende rapport modtaget yedr. observationen

:

STED: København, Svanemøllen, havneområder.

TID: Fredag, den 25. maj 1990, kl. ca. 0005 LE

OBS.: I retning af Sverige observeres et under Mgt rødt
kugleformet objekt, som bevæger sig fru .

o mod
vest i meget mærkelige bevægelser, da -

efter observatørens opfattelse * bevægede sig i

flik-flak, frem og tilbage over himlen. Vod vane-
ret flyvning bevægede objektet sig med lynets La. t.

Ovenstående observeret af; c
r" "

3460 Birkerød.
r~ - -- * -- -r*.

hvor evt. supplerende oplysTujrgef ~*aii i nonen tes.
Lufttrafiktjenesten har ikke modtaget andre rapporter
om emne- beklager -'a n sene fremsenders*.

M.ed venh u hilsen: _•
'

.

' * DK

50 £!iet>}$rgv<rj OK-2450 Cepeitf-.agQr. SV OHir.e nours

Telex 27096 "
* 45 35 44 03 02 S 00-15 00

BOx 744

Phone +45 36 44 48 48



Form.

3^22

Iagttagerens Navn: ..

— Stilling: Alder:

.

— Adresse : ,-Lr
m ^ o

—’CZ.c.'X

Syn:

fémmm

evt. Telf.

:

(/"Vi Ak**.

Iagttagelsesdato:
^

/T 19Vil! Klokkeslet : — (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

_

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

é><t>
~> Ai -O

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):.

V2AQ-nj{~ \

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

T

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

av**—

der kan gi

<Æ L. Ck>q /ggei-Vf d~7~V 7~ ? ? 2
r

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

*

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):
1

-
ry-

s i /- r/z

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: OfbM

Nedslagssted bevogtes af:

;PiK 4 vbb&msRp,

\J l g-WcLy UoQ, ^cd( cr\

{Luk 2l 2.o 1 Oz. o"1



?orra.

3622

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: ,

— Stilling

:

— Adresse: .

— evt. Telt.: C_ -
--*

Alder:.

I '

. .. .

.

Syn:

,

lagttagelsesdato :
^ 1

9

& Klokkesiet :

—

//,

(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): SS

I hvilket Verdenshjørne saas

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstanden? V^ < /y' "‘L-ÅSf*
n“stand

h
yj

Vi n Jfe' C
Eksempel: Iagttagero o f*

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): — * ^1...

f>£ ,'*/**? es /t/r ør**? A'/n/*'-*
~TT

6a- * C.U . 2 så

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

Iagttager

l Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden : —

NpHdaPssted hevoetes af:



Form.

3622

uuavitvJLvwv '*«.»**r (RCS: CHODDEN INT-2o2o9J

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.:

/ u
2-

4
Alder:

.

H' S-* ('.£>' Åf 0/^*2. >

Syn:

Iagttagelsesdato: 19_^klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): „

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

fa 6>b

Genstand

Eksempel: Iagttager

//^ r
7t?

Genstandens Udseende (Form, Fwve^ Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): —J.
—C'

Genstandens Udseende (rorm, farve, størrelse, o

jgJcøf T /W -

r

rr

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandensjorm).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg^Lyd o. 1.?): r' —£
ac- r /w a- >'r ^

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ——

—

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedsiagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:

t ; — — —r—

f

:

X



5622

LJtt

observerede »Raketter« o. 1.
^ RCS; CHOdden int-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

/'s- r
iaSiwiwfeéf"-

Alder:

,

Syn:

,

Adresse: dSL
J
_. :>?cftø ArfefaSgÆV

— evt. Telr. : _

Iagttagelsesdato: // /V. 19^2. Klokkeslet: ^ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

&IDL i& - LYSE&fiO O F&ZtoST.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosionei^ Røg, Lyd o. 1.?):

\/fåj£?M£D <0# • ^ -

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:
{ctdføv&l' t/ih'-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: = 7- \

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): — —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

e Karakteristik af Kilden: _



Form,

J622

SPØRGESKEMA ' /

til Brag for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende ^
observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CH0DDEH im_2o2o9)

Iagttagerens Navn: I;ir~af3r--

— Stilling: Alder:

.

Syn:

.

— Adresse: _X — . .

— evt. Telf.:

VnlY

Iagttagelsesdato: 19_2sL Klokkeslet:—3.0 jCA (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): *6 /^NSJÆn>uil Nj

(
wrsy —

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _
^ —

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraa vinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. ——

ML sfj/?,?*,,t d'?/l Q/Tc/n S/

c

(Tegn, om muligl, paa Papireis Bagside et, Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

.S’foQ S'f/cc/C. OO'T'v LYQ

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ——
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ——

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?



zzsi

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (BCS . CH0DDEK INT_2o2o9 )

Iagttagerens Navn: t?~

— Stilling:

— Adresse:
Æ̂ST':—;

•

- evt.Teff.: JL\

Syn: ——
2ro i ^ . v

Iagttagelsesdato: tf. .

<
~i- i9_j(iZ Klokkeslet: r2^ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 0 cf'SJj ^2

I hvilket Verdenshjørne sans Genstanden? ^>0^ //?*:.fe'

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Gensland

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.) : -

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.

—

A- <-é

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: fås'e-åy

c

/ > ?0<~/

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Q?ds/^ V- r

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at N, 11 Sek' /
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet /
ved et Par Pile som hosstaaende): T iij!.

Iagttager

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ———

Nedslagsvinkel (u)

angivet Ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed :

.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

nr.^0 305/097
b

af
SKr

- SPØRGESKEMA
27 l^jl

for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. T„m ^(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: Jhi- ,

— Stilling: _ Skoleelev Alder: -IL .
Syn: „Normal..t-sjm

— Adresse : : _ .

— evt. Telf.:

-
rffl Lindet, 6630 Rødding

lagttagelsesdato: _26_/ 3 19 90_ Klokkeslet: 2055 (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse'i: Stod i Øster Lindet oq mente at genstanden var

ca. over Gram.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? SW

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraa vinkel (v), den saas: ^
Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):

lund... lysende med mange forskellige farver

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. i.?): _F3 øj op og ned med hasti ge

rvk på samme sted

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:, __

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flvvehøjden :
Monte den ca. havde høide, S OfTl

et normalt passagpr fly

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Forra.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CH0DDEM IHI.go2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

Alder:

.

Syn:

.

Jf '1 (oZlZ -Bok/

_ 2
Iagttagelsesdato: 19 Klokkeslet: (T^„å^Z (nøjagtigt?) ,

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): $ c,T?72uf_

Vcrdcnshjerne saas Genstanden? “<&» ØST^e.

Genstand

HtzT
Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): — 1 —

1 hvilket

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et. Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. i.?):
2

‘

C(/^t

^ poy2i vt v r c

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:,

K eiL 3 Af AJ

ØS' - /

i)e*J /JevÆéfirtog 5<J6

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :
^

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende: ^

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): —

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? i saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Form-

3622

Bilag til FSNVÆR skr

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. ^ .

(RCS : CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: ,

' _ - 2 — —
— Stilling: Bistandsklient Airler: _ 56 år Syn: Fint

— Adresse: Cu ~

.
T.J 413Q.

.

Viby

— evt. Telf.: Hele familien har set objektet

lagttagelsesdato: i i
/ .

8 19—89 Klnkkeslct : 0950 (nøjagtigt?) fulgte den i ca . 12-13 min.

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelsel: Hø ,i b y ve.i V i byj/ej 4130 „Viby --

—

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 'I— —.

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: U=10°

hksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Storrelse, Beskaffenhed o. I I- Oval, gul, meget kraftig,

stor, stor ildkugle

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etJRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?): Fløj mod syd

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Syd

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :
_0ver trætophøjde

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : .. ca. 2 3 - 30 km t .

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sna Fald : Hvor beror de?

Indsendende Myndi^d- Operationsa fdelinqen ; Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden: Meget troværdig, rolig og præcis beskrivelse af hændelsen

Nedslagsstcd bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; CH0DDEN IWI_2o2o9)

Iagttagerens Navn

:

Stilling- Institutions Leder

— Adresse:

— evt. Telt:

Alder:

.

39 Syn: OK

Iagttagelsesdato: 3Q- /-JEL- 19 .89 Klokkeslet: - .0620 (nøjagtigt?) Lokal

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ^od øst

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: A
V

|

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): .Raket ligngnds

metal lignende (blank)

(Tegn. om muligt, pa.i Papirets Bagside ct.Rids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): Afqi ver let røg
,
svag

—

lyd, svage flammer fra bagenden

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Fra nord mod syd

7nnnn i - ^nnnn 1

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): _—____

7 Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

5 mm. Su

i j c -tf /1

1

*CK-

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opforsel i Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: - Flyves tation Værløse—;

Karakteristik af Kilden: Pålirinlig, kftnd.skfth til fly.

Nedslagssted bevogtes af:



Form*

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

f
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:
Alder:

— Adresse: 2 =-

— evt. Telf.:

,
„ |

— J "

Iagttagelsesdato: If-jLlL wHL Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):
1

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) : — /
/
j f _

J. 'tr&A*
.

cx^pg

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et, Rids over Genstandems Form).

... „ r J 1 ol /£/? Z'

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l-O: £

,/m. ^ —

<L - SiV Asitcr^*:
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:. — —

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): /T...

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

\/ ,\V
y /

Iagttager JV d V#

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fal^rff^r beror de?.

Indsendende Myndighed ,

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:.



Form.

Jé22

SPØRGESKEMA
til Ilrug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1, , v
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttage: en;; Navn:

Stilling: 2 Alder:. 33
. Syn:

Adresse; S 'S'8/ ÆZ-:-KV(6-

- cvt.TcIf.: f'ij-
w O * QtrcfttgftvE'teT OP *1 pgft.vi

lagltagelscsdato: /l.Q__ 19 Klokkcslet: 2^2— (nøjagtigt?) vor*ic-net>

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivélse): Rc-jBsotC-

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? QWT'e//g»E> - .gy„ „fw yf.g

Angiv ved et Rids, under hvib,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Gensland

D°
'

Iagttager

AtoJ' VES

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):,

—

kb.qfti.o- P.g3t>utc- vre.rt/^er med f«r.:e<vfiC

Uvit>T uys qm.khim 6- - rynniTC 'Der jnE-OfT

HiMiFN - r~ Ke-m-iA

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside e!,Rldi over Genstandens Form).

Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
gks rt.or/cys -

n&-Tio- - ~r>er;cFTep. pprnce^ af, vtQwefiu vo/.rv.o'-ur-

z-v e- J-yu ,

Genstandens Flyveretning i Forhold ti) Verdenshjørnerne;

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

s-o^t per vftfi. /t-tfe-trr ajV

<;7 /?7~JP A.» ft

' /A? (, (; rj - yi /HTtS tik 7>OC-

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved ct Par Pile som hosstaaende) j .

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse);

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o, l,?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed; ... Soc, vr.D
; ,

Karakteristik af Kilden: 7'P.ov &- - wmtepF. rt'Wuh7/c,- o c- i-eimzrti’ttnr -}

Nedslagssted bevogtes af

:

...

-/~e ft

.

V V.tJ



ry;- '£>/)*->tXH 3

'*’ '-‘A/i'-t - S SCr?/?

7 ?>r?y\

;~~<?/3E & yC;/ZGti~S* S \SC fj

( JK-?) jt

,*</) i_>r VrS.QC 'j-

tcf?s ,
7;e t'f

o '•//SI

siRSSH'fJ^ ,

A't/7EH7E/3 ET s -sis e:sz s^.r

s:ces f> ft
/' .'XEt-yt'f r ru : *

/./,>'.< (VvV..r/ v.t
_

f i> C 3~ ; ssc: /-\ < s ,'-

.•J <f«v -/ -'f sti; tte ,; /; /

tsfrp ef.T ?;} \ -ez,vi tssE vns> p,j ?v/> !
••’•' /' .*

/,=2 5 c; /up

IcmPo

c>*> M cu. oio

k-yO V"-
’ dVcwi r:* (J-y ct>- 0 / 2.

.7 /?/; 7p C- (-. er >'J t-rc'wr. poc -

Hxnrzjr} c- /nfw s4Ai.e ikke

,‘-s)sr srfEetV

/!</<£ c i. •v/r* /-'rf/v^r:

UP (:<.'•EEE *7 Tr? <;v-/v<v 7

r-
j" s-7'ee-Æy • yst /Sa'i 7.-e.

_



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
. _ ^ ,

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:
- p

— Stilling: Ingeniør

— Adresse: f

— evt. Telf. :

Alder: — 38 . Syn: Normal

.

-V- 4581 Rørvig“
2.

Iagttagelsesdato: _-2.0_ / .10.. 19 89 Klokkeslet: .

2005-201 5 (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Bopæl

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Zenit

Angiv ved et Rids, under hvil* Gensland

ken Skraavinkel (v), den saas: 90°

Eksempel: Iagttager

Udseende Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Ingen form.

Kraftigt blinkende lys, langt væk, rødt-hvidt-grønligt lvs. Eksplosions-

aqtiqt lignede mange
. kraftige p r.o i fik f ør ar.., _B r e.d.te _si.g i_._ep...xing ng np-

.. løs ti? gig eft er 1 Q . „ min,. ...Set af 4 perRnnftr.

(Tegn, om muligt, pas Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Zenit, lidt mod vest.

Oplysninger, der kan give Floldepunkter for Flyvehøjden

:

-Meget langt ude i rummel

tilsyneladende

.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : .

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: F
1
yv.'p<Vnl- i nn UmrløRR

’

Karakteristik af Kilden: . Fornuftig .. virkede lidt rystet.

Nedslagssted bevogtes af:.



Form-

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

?
(PCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

/V'

Alder: . Syn:

.

gLZc Nettet

Iagttagelsesdato: l±i-L 19 IO Klokkeslet: ^ (̂nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): A/p (L Ef tz> < E-$ -.pl/'E
\!£/2ElE £ /UED S/cPÅ V/E/Jt'EE ,

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ _ ___——_ ; ..... —_____— .

Angiv ved el Rids, under hvil*. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

ESTÆ&ttT /ySEkJOE EEVEcE

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ^ 1//'^- rir
. ^ /

.2 se:/c . UOe7u lvJ), /-/hr. ET AprttøT ru at m%l£ /Trr,r>Autd

o&jqctetc, r/icr: /£. ooo kfa/r. / 2.-3x^X1. ssajcvc /cr-«.,

PT fiT ’Ot / sf,7 / L

V

-

f~> yE E>s /Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : S ' E> OEP ^ UftEL.-

l-PuE7Ut E7EO EET /Tt/T/ sEVEZ/EE P/V,

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angiyet

ved et Par Pile som hosstaaende): /cf. ÆX) kfic/T.

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



SPØRGESKEMA Q
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(BCg . CH0DDEN INT_2o2o9 )

i - MMÉE'
Iagttagerens Navn: . —----- *’ _J——

Alder: Syn:

AAr:

— evt. Telf. : „

lagttagelsesdato
:

'OPjJL 19.^1 Klokkeslet: .Px/j2j*Ll.L (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : _

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

,c

Genstand

J- S POO r ^ øø f-{

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):.

/ ’ fo > fo. 7?</a

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et, Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

OM
07/'/s. i O /., * / s O /

S

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

LLL—1—

—

'is—:

—

-

{
.v.

^
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:,

-{V

Genstandens Fart (evt. A.ntal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —-—.

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

G,

Ncdslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

epst,

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

cm A E’OOT/ P,
Indsendende Myiniighrd:... /fo'.K*. _

:4 Kaiaktet isiik af Kilden:

O
fo Nedslagssted bæ vogter ...

0>o/$0



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Syn: .

Iagttagerens Navn: — _ _

— Stilling: Alder:

Adresse: OT. _ ..Z-Z -

1 ZP 62é/

— evt. Telf.: J? G/iW oz, cm>? 12oa)

Iagttagelsesdato: I9_^2. Klokkeslet: Mi£ (nøjagtigt?) -

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):— ,/9/^y^/z-GV//7

4

—-

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Æ.5/

Genstand

C/°- ^
^ ^ V

1

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, l.):_/2zjaiiiduucus uujtuivn — * '
^

/,^,-y-/
, S/V/V .3^/r/ - •'"*

/s'r,6ft?£& J /6/tsrc/e#*. —7f(

/

,

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?):

—

I /4/Z —

'7)r2c/c2YU2/s C truJéttf'? /'>'/ Æv! ££ Z #<*?/**</
'

?J

(//-y rZ Åf/s'f' z?/"7 l-Jok/-?-? //
t

//" <<. -"G

/

Z

—

J?ÆS/s*?/ //.'-// \/(/, __ —
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: G 1¥-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet

'n

ved et Par Pile som hosstaaende): Z—_ —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: __

Nedslagssted bevogtes af:

ØT-
J

OO 2/J 2



Form.

5622

Bilag til ESK602 skr. 0 305/056 af 22 FEB 1990.

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn- ^ V

— Stilling: v__

- AHre«- .

-'CTJTTV
Aldprr 42 år oC>CO

Wi
- evt. Tclf. ;

ny

lagttagelsesdato: 21_/_2 19_9.Q. Klokkeslet: xa^l9J-Q— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : ToftlUD.d Hal I en .
(udendørs,!.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? „Mod Mord
,

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand øg. 45^ horisont
ken Skraavinkel (v), den saas:

^
v

\

hksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):—_
Dråbeformet med lang hale, virkede stor oq bred oo afgav et blåligt. lysende skær

.

(Tegn, om muligt, pn.i Papirets Bagside cf vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): —
Bevægede sig hurtigt over himlen, og forsvandt ud af syne ca. 20° over horisonten

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra Vest m_Qd ...ØS .t

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : EA:

—

1P seK*

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet Ved cn Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. 1.?):
*/

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de ?
—

'L

indsendende Myndighed: Eskadrille 602 (modtaget af ID FEB 1.99PJ.

Karakteristik af Kilden: Trovsrd
.
ig

Nedslagssted bevogtes af: _ __ _ -- — i



Form-

3^22

Gø
SPØRGESKEMA

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; CH0^^ INT.2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling;

— Adresse:

— evt. Telf,:

Alder;

.

Syn-

3 fo o ÉgbJz.

1

Iagttagelsesdato:
^

l /2s 19 Klokkeslet: (nøjagtigt?)'^^M^

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): „ÉTj.

Jf(Tw\ jgyJc
_ (i i } r —

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —
Angiv ved et Rids, under hvil#,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.dUUtlii UU5CC11UC \iUL iil* uiwuvwv, ~

^ 3 'KUa^æÅI brwyiAji

/

^

C* wtf ^-Ul é*, IdU,

^ <3 sn^Cet Single <j 'Å^ctnA,

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form). ^
Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): . <- —
^

^d-C- <S-6^
C d bry / _ J

^Lltc 4^,„- tu **?, éc^tA.^
TJ-—, T t t „,..J

/
fc±u£ •-?

Genstandens Flyveretning i Forhold til .Verdenshjørnerne:
^

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: St****^ /^ '

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet ^
ved et Par Pile som hosstaaende) :

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: —-

;
:

" ”

Karakteristik af giM.n-
^

'Nettef3^S5ttrd-trevngtes-af :
—





Form.

3622

_
SPØRGESKEMA

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. ,

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: jL==^g£-sd

— Stilling: Jj&f> /* v.‘i 8£PoTSuds-ir up Alder:

— Adresse: ^ . ... _ 2P ... Ny ^
— evt. Telf.: r-

f

O^G-V\; »=0

Syn:

Iagttagelsesdato: _./.57. / j- 19^ ff Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : _.A)6&D ÉQfL G fj RØ ORoBfJ

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -3yO /V \/.f£ /<.

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: ^

^

Eksempel

:

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, 1.):

£j'Lce LyS fP££T J*7/=Q £Z\J \AE4£T

fL Nfl P lySr'niBø £'6

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

/y n . . /?c=r _ , „
r/OK-Tié, /-Ly VAJ,y &, / Lf)V

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne; .

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flvvehøjden

:

.
^ i i G <E>£lc

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

•: -f .....

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed : Jp.P£.
;

o r

a

:
£/£ A N\ QT'é?/? Gr? Zr? d?

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CHQDDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navtv. nr-.. ,-kheraf \ »oksen pædaqqqb

— Stilling: Skoleelev _ Aldejn___ Syn:

~ Adresse: —
.

- —=— — - ~~

— evt. Telf. :
/

Iagttagelsesdato: 20
/ .

12 19 88 Klokkeslet: „ .153Q-5QA. (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Samme som adressen
. r . , a,.n»n>

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 3sL —

-

r ad r essen

Angiv ved et Rids, under hvil#. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
v 1 30°

* —
Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, I.):

—

Lang og lysend e

genstand på 3 cm der voksede til ca. 13 cm grå farve

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.v.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —Stod, stille i begyndel-

sen derefter fik den fart på. Kunne ses 1 ca. 1/2 time.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

Fart kunne ikke opgives

I Tilfælde af Nedslag: Intet.

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: . Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:
i



Form.

3622

w
..

&Uax(_

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o, 1.
^ RCS . CH0DDEN int~2o2o9)

¥

K’

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

- -— *

Alder: ?/.. Syn:

. , “r-v#/ £<?e~p/Ar&— Adresse: — L ——
— evt. Telf. : ... ..

*

Iagttagelsesdato:
^

j
^ 19 Klokkesiet (nøjagtigt?)

t

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? — _____

S'<±r

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraa vinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) :—

^ ___
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

/ </- -f~
,,-f-rr- —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: —
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

Genstandens Fart (evt, Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):
-OnS '

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _____

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende;

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



O éPctCrf pn^d/^Co^ i /f~H^s ^ap^/p

'/c '9 C ’^i^e^^-i^c.- s-tøséé^- ^ddZ^

'T~0 f 3 ^&<?£z/KI^ P> p) A~l1/<9-d i
ØJ,

P p



Forra-

3622

SPØRGESKEMA 'S

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
( RCS; CHODDEN INT-2q2q9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

Alder: -£-2—— Syn;

/_' S?2.7

O

.

LJ" - ~

Iagttagelsesdato: Æ / -i 19j£L Klokkeslet:
/té£ (nejagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 27e>.0<3i2.

—

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Lidseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) : *

Søs*

7

jU~ S j-O/1/ é Uøø' ri-<LoV_
" O*

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvKids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

rVu// 4 a/2.1^ __ —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: &£ norU

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: — —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): jUøjl —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — — “

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:,

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Form-

3622

<2? o
SPØRGESKEMA

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
^RCg; CH0DDEN int- 2o2o9)

Iagttagerens Navn: 'SS

Stilling:

Adresse :

'
~

evt. Telf! •

Alder: -JiiLÉJL- Syn:

$=>

\

)

Iagttagelsesdato: /é /
3- 1932_ Klokkeslet: J - (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

—

ffBOB SIfR TZ

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, 1.): EQfl ^ET S—H_ AJ~

K'OUSTAAjr SKttiMEKJDE H^iOT LY&_^ FEftlGOEVJS

BlikjK£VO£ &d>0r J-Y<> —
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

—

EOH— ^—EAL

^UHH£pD£ lyo A* LA. £/J BlLERTI- —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: /^ 4 AJofl OdsT Hoft SVO VEST

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: rkéJ Mt/
.H

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : — t-

3 O SB . l P-t-'iY io Iagttager

I Tilfælde af Nedslag: 30 ^ ^ 1 ^

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

NedsSagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?



Form-

3^22

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved

observerede »Raketter« o. 1.

7
Afhøring angaaende

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf,:

HH

Alder :

Iagttagelsesdato:
^ ^ 19 $ ^ Klokkeslet: .

‘—y .^(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):,

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I): ——

yt

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

t/z 4 /J *

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): — —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ——

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Alyndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



522

B„„ tn rs»»„ o ,0,

jpøI
°“

E
8

SKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
^ RCS , CH0DDEN !NT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

Præst AU». 52 .y, God/læsebri ller

Iagttagelsesdato: 20
/

5 19JB9. Klokkeslet: _JM5z (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):
På adressen

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Bevægende fT9 N

Angiv ved et Rids, under hvil*.
Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel. Iagttager Sammenlignende med^højden på fly fra

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, ^es^ca^enhec^ o. 1.^:— —

Reflekterende flersidet genstand, hvor_ lodrette akse var Ignqere. end dSI

vandrette. Den var rød og havde en størrelse som et cockpit.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —
Bevægende fra nord mod syd. Der var ingen eksplosioner, røg eller lyd

—

herunder motorstø i . — —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Mod ^
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Har et piletræ pS 26 m som

blev brugt til sammenligning. Dog mente anmelderen at genstanden ikke „Max

—

højere end almindelige fly. *

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Se^ f
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet n.

ved et Par Pile som hosstaaende) :

Langsommere end prop.

Hurtigere end svævende ballon. Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —IL —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende;

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

J; _t... j n 1. i i r i i —



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCg . CHOrøEN INT_2o2o9)

Alder:

.

Iagttagerens Navn:

— Stilling;

— Adresse:

— evt. Telf.:

Iagttagelsesdato: *?*
/ 3 19j£l Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —
:

Angiv ved et Rids, under hvil*.
Genstand

ken Skraa vinkel (v), den saas:

flr**'**'^ ,

. J

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):— —

—

'TK.A-o.s?'/** / se/- ^
<C<3. rj<i /On '3 ' p̂ê -

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):.

<r

~h-e/r<A^-/e / ae r&o,

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : ,

^ /&c

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): •

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:.



Forra.

3622

SPØRGESKEMA J.
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CH0DDEN int-2q2q9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

~ Adresse:

- evt.Telf.:
V '

. Alder: * . Syn:.

_
'

"3 Ul-m

Iagttagelsesdato: Q )
~7 I9£& Klokkeslet: ^#fe»jagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stcdangivelse): —— —
f -oS.4^~£^i(?cj .

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

5s2_
,
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

,

(Tegn, om muligt, pia Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): .

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.

G ca-JT-

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —— —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

indsendende Myndighed: ^
Karakteristik af Kilden:. — ——— — "

Nedslagssted bevogtes af: — — — '



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn: C- .
-----

— Stilling: -Spa-gJa/ <* t>
c

{

Adresse
: ty ’

evt. Tclf.:

Alder: 2-3 Syn: ^0^,^ .

2 L/cTO /¥,’//*rød

Iagttagelsesdato: TZSjo'T 19JX Klokkeslet: Z-ZOg .. (nøjagtigt?) Z'Z V ^

Iagttaget fra (nøjagtig St^dangSvfUpV dt e *n me.'é * sdda*

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

30-34'° cv-er

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):,

—

^ élK(d^
Jlt/s

f

sow Aa e. ^ rctLkke^
f>

<=*r e-..C*—cLcjc—hard*

4^ rex

r

*i l*a Å ty
/€> r g r

(Tegn, om muligt, paa Papiret* Bagside ctQREds over Genstandens Form).

d
Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

SJ-4- ^ JjL

&

t-^gc r- _ Klx LU* <A<? ef* ty***
rxtyt 7 n

ss*<d
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :

—

^ 9**1 *1 styr? ty.nd
ddr 3 - Y A'

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —:—^ ——
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

T T _ - £1 .1 I> ~É CUneUnrlon? ! Ml FaW • HtW K#mF Åt*'?
><

nar nogen ijctna vjcujiphuum . *

, , , 1 U . JT t—i . /'or? l/c? r sr do**-7 ryl CL ty>
tnubcnuciiuc luynuigncu.

,( ViW,n . tf'trbede. i op S o £er~d

.

Form. 3622

1.*. KMITI «MMMfTTTV • fT* 1UNUM



, _ / /» 7 C S. £ f V r

. . / a / O. / J-aziA.O vl'T t M-e r
m,J rro - S-'/tfo”

,

“5 s “ r
_ i /

«./ /L
, / # /.*>{ Tfr'tfS

* • a«S
*"

(-KO k.of>t
/

/

L * > /?

’A

V ,

-fo-b? o.
f~

io *^t

&'<sK

ir*

j^CL. £ s^L r

P^C-C. Picu/d-*- ^"* *

cfeJ^ Å*lt~

rr ^ ^
£«» i*- <3 tesier t/ccb'*

,„*J- tflMurfet r>-

ISO//****’ 1



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

3
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.:

'i-tt éQZo 0 uZc£æA^

Iagttagelsesdato: HfJ*L&Æ Klokkeslet: ,

(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivclse):— —

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraavinkel (v), den saas:

<ØA/{0

t
Genstand

^ ' 1

Hsempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):.

O

fjensianaens uasemue uuim, -

£U& ^,-vx^, VtrZiX *t, /^>^L ,

(Tegn. om muligt, p« Papirets Bagside etJRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o, L?):inaens wprørsei i luuch ~

SHc&Utn, 'U<Ulrn*,C£^ Jh^xS^ tn, ^ rt^
fly,srs(. c4-/ ^ ^ .-^1'.isjttsu lejj.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Ø^C

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 4. . ., — —
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? . \S—

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:

. Lo- . -i .*7



Fortn*.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS . CH0DDEN int-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse: i

- evt. Telf.:

. Alder:

.

. Syn:

.

lagttagelsesdato: V / ^ 19$ S.. Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): // 3 figi.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —

-

Angiv ved et Rids, under hvih. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel.* lagttageT

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I,):_^ — —“

Lfare RtfpT X srpe
, t ^o<£

nfr ($UL ixé-r r Prr

^Té P-6-A-
9rJp $ (\ -r'g. LL

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): fréfNS l $—Q__

rfoLPr b3L srr ArtcJfeil T ø/éa. 2° T ,7^g_

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nsermere angiven Strsekning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): „ — —

—

Iagttager

l Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Nedstagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _
Nedslagssted bevogtes af:



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (BCS , CH0D1)EH INI_2o2o9)

"

Alder: . Syn:

i
_'. i-jOi-b/zK

ri:

Iagttagelsesdato: _JL/j£_ 19JHL Klokkeslet: ådJQ—Uik. (nøjagtigt?) A

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): L,

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse: _Lv.

— evt.Telf.: „

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? éJL—
Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

(Tegn, om muligt, pia Papirets Bagside ct.Ricb over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luftén (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Far Pile som hosstaaende): —

1 Tilfælde af Nedslag;

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af
GBP> EUOejUrft/EQL l

S/Ad SKfcQfilAJC, A£
,

tf€UOELS£p •-

Nedslagssted bevogtes af: — —



t , 5. 0B>$ CA{OXi lOA FT HibDftB FLY i LA 9-ooa H (iéJOc
f

O G

So ti féQTE /?(/>0 ( Gftébbiz BLifJrt&fJQt F/S , FLyET h'on FRA UE$i

ob FLdJ j dsruG FEtk)/‘a}L ,
£>* Flyet hatde pA sbef^lt /

©S r/-/6 ft fc Tfj /fJE ( STEG DLfc PLOOStLib EfJ bOE &£AJSTA^0 &P
pp)ft JOftCLK) . (?£pbrfiup&u </Aft bOL OG ?A StéftftELSB Meø
STJFftktC, GEVSTA fJOEKl fl-ACE R £Di= S IL

^
U H I DO£j, Qfy #r (JUOE.& FLYB.T

p[/oft oew foftftusT /oer flyet ohioo éLPKc&t //eæ efter fl&J

Yoo fJOftO. CA lOO-ltSA FlSj FlYET l&EAJ HoQ dlST
. {)£Aj

bOFE GLYsr/\nj{) fortsat te i AiottouG fterbnOG
i

HYoft oeU
STADlé- KOUfJt OiS£, DA lALTAGERFtJ 6/K fbDCAlO X( / Q A .

D£/J Gue£ GEUSTALtQ AEGAy IU6EIU L-FOE Ob LYSTE tfcHJSTAAST'

i (HEL c. pBRiaOFfO-



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

6
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: ?

'3

Stilling:

Adresse:

evt. Te!f,: £ _ j

AM-r- £&'?* Syn: JVOQ-.^A

/?/- cJ ( .

Iagttagelsesdato: J

?

j f 19$$ Klokkeslet: (nøjagtigt?)

fagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): O

f

1*

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraa vinkel (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. h): /&Y
i^sp/L <7l£/0 iLs^r^O /Z/^TÆ/Z

HW7')

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etrRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

.

^/AV~ Son

S7va JS/PSs/6/^jO

V

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: —

/

t

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _ /^7^’S C /i4ps /

/ /7>V

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:
. __ ^

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): /AJ/Æf AJ/‘7'OS£s?£

Nedsfagsvinkei (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS; CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt, Telf.

tL/O/oL^c^é/L
. Alder:. g/ Syn: 04T /(F^cr S*>)

^[2
' "

i ZL'
J

rc ._ 7'"•£ 3 Hoor^sr
ses

UL r/Hiz />.**/t~S

tS
Iagttagelsesdato: 11—1 .

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

19 Bg Klokkeslet: (nøjagtigt?)

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel

:

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):

jTiz, 5 /i^Srs 3rXé&v£cc , /2/0 cyS.

5<i^é

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

. . . „ _ , . C-O&Æ&F t*j£8~‘L

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):— —
oeAJ tiée^r wfir, bJ

77 U i/éA>5&Zé O <a- r/i3^^ .

cy3

.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

EÉÆ.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

su/ ric å>/

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

^

vtd 't Psr Pik som hos,.,«nd0:
%A/Mi ^ *“* f

laedtaerer

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Ncdslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende: /
u

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _
Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3^22

SPØRGESKEMA g
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(ECS: CH0DDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. TetTT

Iagttagelsesdato: &Æ. Klokkeslet:& ££>.JiL (nøjagtigt?) É%OOQOZ
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): — —

iiS_ .j-
Alder:

.

. Syn:

.

££r/wa£ p/j6o stcwité&åcm

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __—__ — —

Angiv ved et Rids, under hvil. Genstand ^4 h&<r $y
ken Skraavinkel (v), den saas : /f £ff.3o

° ^ 7, L kcx ~Cf> ^ c5'^1 )

Eksempel

:

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.): _kr . .4QrJZ—

—

lAlTLLk&£:

Bi;**. éS,nu;4Æ'. .0% i2£åé;<z>£. yéo &IJPK £1, B&ZBt

BL u/(ZU.£Æ PéA-1 ^n/^i £M £/V£ _

{Tegn, om muligt. pa» Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1. ?) :
’7T£L?—

Zodr-ef az> o<£ asBO . / 3,’kéflk

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: —-j7~^3P/

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: •—

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende)
: ^ <C/? —d$£:tf

<f-h Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — ——— —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed : — —
Karakteristik af SL^UB/L fol,* Q& ALØ$)£tiW P<?4 J /?££££

&&&&& t/£ //J0 bRH.Æ



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1
.

(SCS; CH0DDSN int-2q2q9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse: '

- evt. Telf.:
ff£toneue,T

Alder:

.

c
y
„. AjOQWfh/U .

alé'érG Åtf f£>0$2-é)

lagttagelsesdato: JCzLl-lC— 19JlK. Klokkeslet: ^32/9 ~;^m>fagtigt?) •

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): fMGi&T

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —

—

£IA/ ^
Genstand

H* °

Eksempel:

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Iagttager

Genstandens Udseende {Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.);.uu>cj:nuc vi

i

Irtsvbccto <J-YU<} ^'tTsTsV’Lc 4l*Uc OféuV

'éUrtsQ 'urw

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. i.?): **? ^
6a4MlolZ AJ£ noLi^ 3^

w -Urrrv^ ^

Usn/ ^
JfrVL6/d <f ’Cj </Y\rt >

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

sid Ujr^LL,
;

____

3 É: AJés

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

UJ hfU Iagttagerw Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: — —i—

Karakteristik af Kilden: Vh&TØtt-ftT&NOM

Nedslagssted bevogtes af:„—.

—



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende do

observerede »Raketter« o, 1.

(RCS; CKODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: 1
/ r.— Adresse: -----

— evt. Te!f.:

, Alder:^^ Syn: - 3^.
‘

r

l 5 Af &&ÆV

Iagttagelsesdato: IdjJjL-. 19Æ. Klokkeslet: ^33^— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ALSdAdd-d—.

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? — ^
Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.):

—

f&Kdj—

(Tegn, om muligt, pai Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. i.?): —

-

d>Ccn 0~i*d ddrv r

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne :

—

~yUv

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

—

^
S^%<ryisuU-\dd

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

genneraflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

Iagttager

I Tilfeelde af Nedslag

:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse):
A/ t U

Nedslagsvinkel (u)

angivet Ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: de?

O

i—=—- o— —
Karakteristik af Kilden:.^^ ^

Nedsiagssted bevogtes af: ______ — —
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Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

Alder: Syn: —
— Adresse: --

—

:

IllllMlBlS

— fYt Telf :

[C,
Iagttagelsesdato: „ /_ 19^ Klokkeslet:.

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

C; Oq c-i 600 K T
vCL t"

(nøjagtigt?)

'•Lo JO'DC V— dr'

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstand

, O

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):,
:

—
oo-t -Æ cvj-pg o&rt 1 o' '.o ^cftao

t

u PfOfertOQg o v'io GC o Cl .
W c Ci i (O Li eUQOoCg

~Ov(~5 s VilCCTCAO;
i; K)(OJG •

' (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et„Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : — —

I Tilfælde af Nedslag: _ —
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet Ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: „

V r,R-l irlwX < < « ohKf' tJllu

Nedslagssted bevogtes af:.

L.cb- ^ '~Ov VC ‘t „ -j

0



Form.

yo
22

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
^ RCS; GH0DDEN int-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling;

— Adresse: - fe-

Alder:

,

Syn: /c L-/Z. /T

_
— evt. Telf. : _

Iagttagelsesdato ; £il/_2_?19JL2. Klokkeslet : JiEdTl. (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): tr

—

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#, -» Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Lidseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) :—^ — —

•r~ Pr, åj /J1

i L- ^O L P* O —

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-JRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1,?): ~ ——

/ /Q -/V /:•&'&*zsz/
zrr-/z i

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:—
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden;. —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

1

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald; Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: —— ——
Karakteristik af Kilden :

Eio
,

Nedslagssted bevogtes af; — —-——
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Forrå.

J622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; CHQDI)EN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

Tagttagelsesdato: 1.4 / _ 19 BB Kiokkeslet: 2245,.—„(nøjagtigt?) + 0015

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): På. vejen Esbonngrup Hil lerød,,.direkte

syd for Gilleleje. Genstanden observeredes igen kl. 0015 fra observatørens

bopæl, denne gang også af observatørens kone.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Mod, nord.— —
Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L):

—

Obestemme lig „størrelse

men observeret på meget tæt hold, idet iagttaqer^vdeliqt kunne observere

vinduer. Rødlig og grønlig udstråling af lvs fra genstanden, samt særligt skarpt

violet lys fra enkelt kilde.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et, Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): .
5til. 1slående , i 1u ften_J.

flere minutter, hvorefter den forsvandt i nordlig retning mod Gilleleje.

Lydløs. Ved anden observation blev genstanden bestemt til at være over Gille-

leje.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:
nQrc^

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ,

—

Observation
...

af noget der

.lignede vinduer. __

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ——

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): I

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet Ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden: Meoef. troværdig

Nedslagssted bevogtes af:



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling: ^ Alder: Syn:

— Adresse:

— evt. Telf.:

Æ-
‘'2-

C'l.

lagttagelsesdato: rf-låL1 l9&KlnUkesie[;. ^5^.
. (nojaglTgir?) ^

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse^

:

Afé-å&fr "TfyLeat é^voé'ZJC/ 3 fS~ — 3 <9

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

?<£é<Ls

Genstand

Eksempel: iagttager yy y
Genstandens Udseepde (For-m, Farve, Størrelse, Beskaffenhed

J?/H ’.'lJcO ‘ÉkfO,

t • (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?):

.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende)

:

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:

Form. 3622

mi. ttmrt **
tantititrmofimuu

IM4M*M



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(ECS; CH0M3N INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse: —
/ .

— evt. Telf.: ! C.

Alder:

.

•ZL Syn=_-<gfc-

^
Iagttagelsesdato: 19J[K. Klokkeslet: (najagtigt?)

f

Iagttaget fra (nøjagtig S„d,n eiv,le,y r

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

/O -S C

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

— _____

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): _J

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):'.

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: —
Karakteristik af Kilden: 2 7
Nedslagssted bevogtes af: ——



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (MS . CH0DDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn: '
.

.

Alder- Syn:

— Adresse: ^

— evt. Telf. : UP'-'

Rrøndhv Strand

Iagttagelsesdato; L/—JL 19 Klokkeslet: __2025z__ (nøjagtigt?) Genstanden stadig på himlen
under samtalen

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Altan (Nordvest) på bopg?l —

—

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Nordvest

_

Angiv ved et Rids, under hvil* -j* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. !.):.

115° ca.

Hvidt

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Stationær

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): 1

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): z

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden: Nøgtern ældre
,

dame

Nedslagssted bevogtes af;



Form.

5622

SFØKGFSKliMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o.
1. (RCg: CH0DDEN INT_2o2o9)

Syn: Nni-mnl

— Adrpw - _ _ _ ... 7300 knbenhavn S

— '

evt. Telf.: _ "S "5?

Iagttagelsesdato: 19__®§ Klokkesiet: 2330 (nøjagtigt?) samt kl 0015 ca.

Taoftacrpt- fra fn«iaotio’ Rfpdan piveliei ?
f »„Dø ø rbe 1 dSD.l ødSBn j .1 . , Gøis hø_i de

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):—

S

nd kuqlf? med „at—Lot
blåligt skær omkring. Ingen lyd.

(Tegn
,
om muligt, paa Papirets Bagside etyRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —0b se ry at i onen skete 2 qanqe

.

1. gang bevægede objektet sig i en svag bue, i retning fra syd mod nord med en

bue mod vest. 2. gang i en ret linie fra syd mod nord.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ^yd mod nord

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Ca. 500 til 100n tn.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): „.Meget stor hastighe d

over 1000 km/t. Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __I _____

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed :
Flyvestation Værløse ;

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:_ __



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.—
.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

;

— evt.Telf.:

= '*~~^Sallerup
T

_ Alder:

4750 Lundby

Syn:

Iagttagelsesdato: i9 87__ Klokkeslet:_2130__ (nøjagtigt?)

fagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): „G. • * aSallerup. 4750 Lnndhy

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Øst

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraa vinkel (v), den saas:

Eksempel:
Iagttager

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et. Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): Se bilao fra observan -

ten

.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne Øst - Vest

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flvvehøiden: Se bilag fra observanten.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende);

I Tilfælde af Nedslag :

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _

NedslagsvinkeJ (u)

angivet ved en Skitse

sotn hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyveskolen, Flyvestation AVNØ

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:__

Iatrttaeær

Form. 3622

i, * KMVtTt **
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Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brag"for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. .

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: £- — „2i

— Stilling: Alder: Syn: ..

- Adresse: _<t?6^

~~ evt. Telf.:
" -V e _l!

lagttagelsesdato : 19j£2z Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivel.se):

S^^7~ iA' OéT—^f jj GO
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

•C^r-Hr—

*
... ,

-^^-V /a^CCl ktsidu,' Cc^a) .é*C-C"02^

si^T,té£ dU -d -<&/ ^ C <b'V 7‘)

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

,

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne :

^0
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: .

^ ^ A^y^Cc (A'Ut'Uttci

)

M ?>yKy<.'£

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet , ,

ved et Par Pile som hosstaaende): fey CfU/

l Tilfælde af Nedslag

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed : !

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Form,

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o.
1. (RCS; CH0DDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.:

32 Syn:

Iagttagelsesdato: _?

A

/.? 19 87 Klokkeslet: J848_2 (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig SteHangiveUeV- Adresse, sydkanten af Sorø by.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __—
Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: 2 2 km

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Meget kraftigt klart

lys. Himlen uden skyer.

(Tegn, o tn muiigt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
ca

;
3 min^

hvorefter den forsvinder på ca . 3-4 sek. Dette følges i kikkert, med me-

get stor hastighed.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 'L

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):
*

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? 1-

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.:

V

Alder:—§_ Syn:

'Hørsholm

Iagttagelsesdato: - T7 /
.10 19 87 Klokkeslet: __1Z5QZ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Adresse

N-NV

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

Lysende genstand. Hørt lyde på radioen

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et>Rid$ over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Lidt bevægelse, blink hvert 6 sek.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: .

Førsfc _S._ Derefter _NV

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Ingen genstande men høj Flyvehøjde

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): .

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ^ —————

-

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): 'L

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _2*.

Indsendende Myndighed : ______

Karakteristik af Kilden :
Pålidelig

Nedslagssted bevogtes af: ’L



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:
c:.

r • ^ Syn:- smng: -^—mxzz r
— Adresse

— evt. Telf.

:

Iagttagcls«dato:^/j±_19^i Klokkeslet: (nøjagtigt?) })

Iagttage^ fra (nøjagtig Stectangi^ebe) :
, ^ .

- ^ — ^

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens (^pførselj Luften (Implosioner, Røg, Lyd o, l.J):

, - ^ ^ te_ :

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:, &£*/&/ ^e3<

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

am

l Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Form. 3622



Fornu

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS: CH0EDEN INT.2o2o9)

Iagttagerens Navn: _ - ——
- Stilling: H-lb-HHE HJÆLPER Alder: Sj Syn: MOIWAhT.

— Adresse: -r~—-—=-~—'J —

- evt.Telf.: - --
- - . ZL-

Iagttagelsesdato: 41_/_LL 19M- Klokkeslet: I'TJQ
,~I12£ (nøjagtigt?) A

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): —^PtA ROD tfcDy'

* X FRA fiob£jrUAJC- S4t-T&Li JrfDfS
SAS 1 fi<t>OB FLY^B k)D£ & £A)SrA*JQ£. o- 05 .ff ,77 ^cftr^APUh-r t/sn saljr*J

jC bfOH FDA /uoflo FL<bJ HCQ £Y0
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? .SE sfa o& F<?R ?vAWr &&& HG£S

.dl

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):

—

^ ^ £ T

EA/’O E/J TALLEftKBfJ . , C GJElDEB 8£é>&£ OBS.)

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

—

Duå—
BiLK&RsEL néSTEs jtJCscA) t-Yo£ :

^
X Fda Ncftn HOP svø

/ jr SA£ 06 FcnsvAuor OVER f/o££6 C$ET AF FLUjE i fY Q)d.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: —
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: / A/6£&—

—

L~Av'1^)—

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
X BILEVS. HA$T(6t1&0 CA yo-bo HH /T

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:
6- ,

Karakteristik af Kilden: p/) L f QBE I G?

Nedslagssted bevogtes af:

HoOTAégr ISIZJS'Z- uyhF
./ s &



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o, L
(RCS , CHQDDEN £NT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: „.- -*-
1
—

- Stilling: Aid«: Syn: fJOHHALT.

- AdresseA__
" '

~

/ > é HUMP t/EO HAOSO^D

- evt. Telf.: J^'X-'^XX ;_£>

Iagttagelsesdato: ft
{ II 19Å3i. Klokkeslet: — (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : Kfffi —1EQA NQ(2—HOD

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):.

STdJflQBLSE EJ OPLIVET

for ynrfiiu»£ft£ Jtdfo ££ 8a<bsio£

HOD rficr

Ruwo

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): (A/é£ÅJ—X YQ{T_

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par File som hosstaaende): ——

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: tfOOfA G>£T Wd ’ WJ" §>
.

£P5 Y^ I ? ^
9- Y Ẑr

Karakteristik af Kilden: t Fél~C>X—Yl 1 PdM 0£L/6

Nedslagssted bevogtes af: ——

-

UO 1/

33 >



sAyr ^ £AJ0£S Sd)K) HØRTE l BIL FRA MoU MOO

EOElOSE . ( FRA VE.ST F/oo (ØSTJ . UVOEfi irøRSELFÅA S^s £ AJ

fiUAJO LVSBKIOE &Ek)STAk>0 RA° OEKj OSTlKF /i { hiHBL UtJQBR

oao yiotae KCDRstJL fcohheR de libé u^oer peu lfteajof
(pEvZTAUQ 06 £TAk)0$£& Op V£P S/OEJU AF £•*> ALLEREDE /fOLtObUOF

BfL C B'}LUUHH£fi. HER 5£R DE ohRADLT BuvB fitzL-fST
t— —*. ->'

AF To PRoJEFTØ Rt& FRA OEtj FHYVRROE GE(J£TAK>0
, fort efffr

S i-UKKÉS FRojek t4^eRAI£ ot> tAFTAoen kuajaje se fogle RéoF

0(s> Q>R&UL>L &UVh'tT. Koar r/0 FFTEfi FLØJ $ pa/STAU OBR

FAA SYo HOO lUoftOJ-fEQ Rtkj&e fart SART e)e&-£ H&JOlF*

saHtioig Hed BEGøeM HbdBRJ oveRfl&j ft fly ohr^oet

FRA (JORD HOO SYO
t



Form,

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. .

(BCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

- Stilling: , DkU'vk'i

/JH|— Adresse:

— evt. Telf.:

Alder:

.

^ Syn:

aSd&Ss'V /3Æ0

lagttagelsesdato: f
^ 19 ? ? Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nnjagtig Ste.Wivel,^

i/.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

pw aj^>3 /fr, (/.

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende CForm, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): —2^ ^
y}cT£ f

^
e/or //(//'pr t/qsr&c &7%_ fkH.4vjør

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et„Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ,

S , C4 7$
.

'

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Floldepunkter for Flyvehøjden: C*? . S tø

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden : _
Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. .

- (RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

(SAHT J. AUD$£

Alder: Syn\Ud£AMM3Z

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

Iagttagelsesdato: J. /...A2^ 19JLiL Klokkeslet: (nøjagtigt?) ZL

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): t)£A) Vé$TJ~(Cic 0 E-L AF ALL££M. &Q H
&Aft OP r/L fiOSEtJDAL GODS ( ALLE EAf C^A(\ Vt£S>-i CVST')

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —

Angiv ved et Rids, under hvil* j* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): RUåJ O
/
PA S/Cifi

f}£LSE H5Q EAJ FOP BOLD
f

ORAMGE FAR\S£ T~

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et„Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): I AJ b£A/ l~yp ; l^ysT

£

Kpajstamt , QgtJsr/ttJOHN fOHS\/AUor ppopsELib
1

Hede At S

HAM H'éfiTE 1 ftETKJtfJG AF D£fQ l &IL

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: S I~O Q _£ T._ !.A
C

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flvvehøiden: S TOO j-AVT pA HlHt-.E/U

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: !

o
Karakteristik af Kilden: PAL I 0 ff L f G

Nedslagssted bevogtes af:

HoorAGET olb/ifoz OEicjSj
. ^

f~



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; CH0DDEN INI_2o2o9)

r
Iagttagerens Navn: '

— Stilling: Z.

— Adresse :

— evt. Telf.:

AlHor- Syn: Normal

"T> 2770 Kastrup _____

Iagttagelsesdato: _ .1^-12. !9 87 Klokkeslet: 21,50 (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Murskeen
. J_1 jZ —— ....

Høje Taastrup ——

.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ...

* retning mod Hedehusene/Albertslund

Angiv ved et Rids, under hvih, Genstand på højde med Ksrlsvogm
ken Skraavinkel (v), den saas: ^

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

Runde + trekantede lysende i alle farver. _______

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et, Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstanden ændrede hastighed og retning hele tiden. Stod stille noget af

lidsa« ——

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:. A 1,1 e retninger

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Mange .forskel 1 i ge højder.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): I

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): Z

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I sna Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse.

Karakteristik af Kilden :

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (ECS; OHOEDEN INT_2o2o?)

Iagttagerens Navn: /_
r
_ , __ _

— Stilling: Alder: Syn:

- Adresse: Brønshøj

— evt. Telf.:

lagttagelsesdato: L/_? 19 B8 Klokkeslet: _^2Mzii22Rnøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Knud „

A

Qkara--y.fij —

—

261 D Rødm/rn

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Mod øst

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: Bom vist

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.) :
Kugler uod ^-nederste^

halvdel orange glødenrio. Dr!. »ar ikkn månRn,.dRn aå.s—i anden retning..

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etyRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): —E.QX.S.y.aDd Qd øst i,

rasende fart, tilsidst kun en lille lysende prik.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: .ELa V es t m°d øs t

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:,

Genstandens Fart (evt Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): -

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Q,y,V e $i:a^on Værløse

Karakteristik af Kilden: Som _meget sandfærdig

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

5^22

•pt -

i ag-rrjTT oN3MJ surT-m .
' rv-jgu 1 oo"H3T»~fr"4^^

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. ,
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

p> hustru og datter

AlHpr? „ 47/35/16 Syn:.

— Adresse: V

-

C"
~ evt. Telf.: —„

'

L

1 Præstø

Iagttagelsesdato: __L/_L 19JL Klokkeslet:SlÆ!L- (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelset : Ovenstående adresse.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? VEST

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel;

Genstand

Iagttager

45 50
o

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

Rund med spidser op og ned (en hver vej). Spidser lyste blåligt/gyldent.

Genstande*/ var dobbelt så stor som en stor stjerne og lyste kraftigere.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et v.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende); .

/ Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation Skovhuse. 4773 Stensved

Karakteristik af Kilden: Samvittighedsfuld og troværdig.

Nedslagssted bevogtes af:.



På det angivne tidspunkt stod familien ogkikkede ud af vinduet
på en sjerneklar himmel. Da de har boet på adressen iadskillige år kender de alle stjernerne på himlen.

På et tidspunkt bemærkede hustruen at en af "stjernerne" såmærkelig ud
, syntes at bevæge sig og befandt sigpå et sted,hvor der normalt ikke findes så kraftig en stjerne.

m ??
kikkert (10X50) kunne man se objektet bevæge sig langsomtN til NV og skråt opad.

På dette tidspunkt blev der ringet til politiet, og under
samtalen forsvandt objektet pludselig som hvis der blev
slukket for lyset.

fortalte yderligere om 2 hændelser som begge fandt
sted for ca. 1/2 år siden og hvor den sidste blev rapporteret
til politiet:

i.
^
En nabosom boede ca. 20 m fra pludseliq

en aften sit køkken0plyst af to blændende hvide lyskegler.
1h udenfor var der intet at se.

. -D ’ hans familie eller deres hund havde ikke bemærket
noget. Der var ingen biler nærheden.

2. På en spadsertur ved Skibinge så “ - ^ og hans
hustru en rødbrun genstand lavt over honsonmPi sydliq
retning og ret tæt på.
Dette foregik efter mørkefald, og genstanden udsendte
bronzefarvet gulligt lys.



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adre«e'

'
-) m -

f

AM*>r* 27 år svn- Normal

? 2850 Nærum

— evt. Telf.: ------ —
Iagttagelsesdato: __2§/_2 19 B8 Klokkeslet:_ 2135 ... fnøjagtigt?) til 2155

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):
Fra bopæl

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Vest Nordvest

Angiv ved et Rids, under hvib, Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: _

—

v J v
\

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):—_
Klart lysende, skiftende gult- rødt, i begyndelsen to lys, øverste

rød, nederste hvid

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Stod helt stille, måske fjernende.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

V NV

Fri af horisonten

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden :

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (ECS; OHOm)EN im_2oZo9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

~_j,

7 Alder:

.

Syn:

.

— evt. TeIf.:C

: j
^ 19^ Klokkeslet: ^3

... ^^nøjagtigt?)Iagttagelsesdato:

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):.

„

SføoO \ _
j / £&?)

Z)

'

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hviU.

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

i Mw-udc- ;;4
C OClsO A/

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etjlids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. !.?):_

Qr^u^Jjjo/ét&.S r/cr7/&b ,

{
/pos

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne^Z^?^ .̂^^
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :

.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

—

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:





Form«

3622

SPØKUliSKJtMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS . CH0DDEN IMI.2o2o9)

Iagttagerens Navn:

- Stilling:
Sygehjælper

Adresse: _

-

— evt. Telf.: „

Alder:_2i_ Syn: .

Norm,

lagttagelsesdato: 2jH. 19 87 Klokkeslet:—203Q (nøjagtigt?) Lokal

Iagttaget fra (nøjagtig StedangiveKeV Fra køkkenvinduet mod Utterslev_mose,

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? .2^ _ — —
Angiv ved et Rids, under hvil*. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: ?

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):
Lignede en dyb tal

lerken. Orange med røde og gule lys. _____

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): Lydløs - Forsvandt plud j-

selig over Øresund - kunne ses i ca. 30 sek.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: . . - —
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

—

Syntes tæt på. Større end

en 747.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): L

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden- Lød meget normal.

Nedslagssted bevogtes af: 'L



Form®

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

Alder:. Syn:

.

~ ~~7; dfS/m

- evt, Telf.: £

lagttagelsesdato: 19]k2i Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Strdangivelse^: iJ&)

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saasf^

Eksempel: Iagttager

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): —
yj- tol m t/£dW

, vo uys, „

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ct„Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

LypidS Cj.'fOtMJu WQ,

CQ Å. uu VTLL; 0CLUTtJl .

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfly ve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: —

—

Nedslagssted bevogtes af:



Form

c

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. I.

(R0S; CH0M)EN im.2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.: J

Alder: ^ Syn: &

—) &3<£Z.(lX> C.&G.O

Iagttagelsesdato: jffi. / . ? I9J“[Z. Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Lfdseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

—

^ ^
f/lst'or rtU&f

,
Js&å-Sr/r uYsetjPd -

e.7z>cty

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter'oldepunkter foi

Tttl. ///$

>r Flyvehøjden:

3v£

éir-%£

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

, t D , ,
, v tf#

ved et Far Pile som hosstaaendej : — —
I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Bilag til FSNBOR skr. UKL O 350-161 af 14 AUG 1987.

SPØRGESKEMA
til -Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende^

observerede »Raketter«: o. 1.
*

Iagttagerens Havn: _??-

— Stilling-
?iskeindustri ?n A1fW ,

46 år Normalt '(/ briller)

— Adresse: '

— evt. Telf.:

- -'‘Tein. Bornhol

lagttagelsesdato: ..12_/& 1932- Klokkeslet :_223o B. (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Fra køkkenvindue vendende mo.d.øai^

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? løstlig

—

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Gensland

Jo~4o grader

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) :

Form: luftballon« —— -

Størrelse: stor« _ ....

Farvel orange til rødlig,

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etCRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

roligt svævende- lydløst,

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

ingen
;

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ®eget^tillg_Jl,angeQnifel_

Iagttager „

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _ ~

intet

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

__
/<

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

?
:

indsendende Myndighed .

Karakteristik af Kilden: ._ rolig..og..fatiet., -

Nedslagssted bevogtes af: ^
i, «. tegnn

„nenrrn - ton trmti

Form. 5622 vend



Supplerende bemærkningers

1« Kl. 223o B afholdt STANAVFOBLANT en flådeøvelse i en position ca. 15-2o NM

HØ til 0 for Bornholm . a

I.f.h. fandt der en del helicopter flyvning sted 1 omradet,

lyste tidspunkt for hændelsen*

også på det op~

2„ Bornholms Mannedistrikt oplyser, at de intet har faet rapporteret fra ski-

be o.lign. om handelser, som den indberettede, bortset fra den under pkt.l om-

talte helicopter trafik, aamt at der ikke for diase flyvninger er benyttet spe-

olelle lysaffekter udover rutinemæssig belyéning.

3. Undertegnede har lovet indberetteren, at denne vil blive informeret om re

sultatet af en evt. undersøgelse.

priniierløjtaant



Form*

3622

KL A
SPØRGESKEMA <

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (E0S; 0H0DDBN Irø.2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt, Telf.:

Iagttagelsesdato: I9j?k Klokkesiet:, Q5o,

C>— (nøjagtigt?) G^ 1-/^

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivel^t Ffe*

r&LfijQ&ez . PÅ
1

i

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:v J v
\

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):
^ E>uog

._

KVO-LE 1
btrn

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):— HL—I

—

- CR ‘-1-S'kM UÆJc. tioSaJ

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: tS* -&Ll

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

—

X— XU=.—
0>fu OL. Mi?S CJfr Xoo - "7.00 h .

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : — — —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: —
Karakteristik af Kilden: f-rfn hF.^7 MenAi-

,

Nedslagssted bevogtes af:. —„ —



Form*

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CHOpDEN INI_2o2o9)

Iagttagerens Navn: —- —— — -I —
— cnlUnr Alder: Syn;

— Adresse:
"

— evt. Telf.: v '~
..

lagttagelsesdato: /L \9&k. Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 22. 22*2^2—/
'*7

J.Ic/rST' - —
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —ér/. (k£L,

— A?/fA/&A/

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel

:

Iagttager .

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):

—

^ONC2T_^2//^ f

222 ,
/AJD tW&U-Æ.tS) Rmr ofr JC&JAJ& MfiAJfTsJ , /zMA/P/

2h/)bT

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o, 1.?):

kft/jr oppe:, —

_

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag .*

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald; Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:— —

Karakteristik af Kilden: M /K6&fØ£ - ^»O AjgrT-

Nedslagssted bevogtes af: —„—.
— — — ——



Form.

5^22

SPUKUliSKliMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (MgI CH0DDEN INT_2o2o9)

4

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

Adresse:

— evt. Telf.

:

. Alder:

Farum

Syn:

lagttagelsesdato: / i*-
2 19_®*L Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Ovennævnte adresse

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Øst sydøst

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
\

2o
°

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

Lysende (Hvidt, kraftigt) kugle

(Tegn, o tn muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —§tillextående

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ——

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: .JÅ .

u
,*?,

,

samme hgjde_s^om_fly

der skal lande i Kastrup

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): !

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

indsendende Myndighed: Wing-Ops Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden: virker

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede .Raketter« o. 1.
(E0S; CH(rø im_2o2o9)

Iagttagerens Navn: L

— Stilling:

/'--J— Adresse: — '

- evt. Telf.: _J

lagttagelsesdato: _ ..~Z / ( ... i9j£Z. Klokkeslet (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

évL
Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas;

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):,

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
|

-VJ ~ - - ? # W a

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende (0
observerede »Raketter« o. 1.

(RCS; CHQDDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: D I R.P-

- Adresse: -JfÅ>

— evt. Telf.: JxZLl, _

„Alder
*5™^

Jo' / fto

fflgttagelsesdato: il . /. / 19JLL Klokkeslet: „LiPQsJllé. (nøjagtigt?) /4 T/0

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Af lAGTAG.tR jf tUftL_
QEJi ^^4— ,.̂ ,9 f/£-L.

AF !4&TA&£(ttiA}QH&Ln£RS 6<33ftAJ PflA £AJ SKOV C.A 300 H FRA BoPÆL

1 hvilket Verdenshjeme'^Genstanden? Z GAtJI* MOD S p-Q ( pi. 5.

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstand

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.) :—

i j/iAH/G/UG/G AF HiKJAvQEto-

LYbF/tNo H£k)

6OM

80pæl)

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

—

HåkÉ.I—QJfM—' 0/J-

AF li d>J s Trfih'E , X ACTA&Eft sAHMéULlG&tQ- RFOéKJ H£J)_

FPiSoCiF. AF FtLHFkJ . kJÆJRrtCAJTArcr AF TG£Q ( iz GRAD _

Hl/G/? kOOEO auhSH'lftéT j-AOQéP tÆQ &J£ft(?£r
G£^/£<^£f-S f\£r ..

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -S ..F ^ ^ ^

^

^

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:« —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

VJEJR- Cty/gRSK V£T~

C

/ikjH&Qdfl SJi-HYEP PA
Oer ! fth't (V/)H eaj
HELt ffoPTÉd

,

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

/i /

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: P/i Uf)£ F!L L

Nedslagssted bevogtes af:

M6D7

HJFHHÉ U/ERUSPAUOJ

‘ JAA) fe 1 AF



Form.

5622

SPØRGESKEMA ^
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1-
{HC£,. INT.2o2o9)

Iagttagerens Navn:

_ Stilling: tfloh-tit'qh-rt hiS Alder:^. Syn:

Iagttagelsesdato: ^ / 19 Klokkeslet: ,

A/pC' (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): —

A

fJctd- -

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1,):

ft UTci^O U Itrf fm- ^

l>p .n^~o s-fiyi*

r UA i

/-ct-ct&Lcf OCtZ.

r ly V

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et„Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): .<fføjf
'/'<-£

,

—

~<»r( ..h*+t
,

.«c, w/;;y -
'//<?

^ - f .10 L,/sr Arttc'/l 4jfl r- /srC 'Cd£- —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: cst-A

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: — “

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eder Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): — —

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse): —

—

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring an^aaende ___

—

1—
observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CH0DBEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn: C "

— Stilling: , Alder:

.

, <3/ct/ Syn-

Adresse

:

v— —

_

— evt, Telf. : „CH :

fiu/a/frtc/? 3oc

y

lagttagelsesdato: ^ f
*i* 193? Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): &SS.!0——

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? É*L CM* 'M<£ ^^

^

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: ^v\
Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. !.):_ —
/r/gs/

r
jsJrqs/?/ £ys *

,

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etJSids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Aø/st: 0.4 é/Yé>a#tr ^
<3 ~ ST7/<<7 s ~^//&/ (Z},/ø

/
r'/C? 7^J / .

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: — ———
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): . —
/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

. l/o /?as

^ L f u.iuil V KtMm , f7,S)4€S'r7cf <24 6éS7£>/*/
,~7 ; 7

N^éshrgssted bevogtes afi (/H? ' Xv?U&/s



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(R0S; GH0DDEN IM.2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse;

S ! gyrs- AlO/L^^L'f

£5?Z c &£#**>&**'

evt. Telf.

iagttagelsesdato: Z& / 'Z Klokkeslet: ^ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): P.É.P ^ & S i>

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? V U é 7_
^

{//Z'V&sC'i P P/J/? ^
r - , / £/?6>£C6/^ O J

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: Vj

Eksempel; iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): „£ O.AP'" J
.

£Uft£P7 £bS
h &$£.& <s£/L r. r i KiH Kcut i

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —L,é,.2f, ,T . f

.

—

—

CjLi

fi c i i c# Z -v' ft/P.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

0& 6 t / <P? I 2lL

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): „ ——

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:—

—

Karakteristik af Kilden: _____

Nedslagssted bevogtes af:—



Form«

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RC£.. CH0EI)EN 1NT. 2o2o9)

g

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evtTelf.

Alder: — Syn:

iagttagelsesdato: 19j£l2rKlokkeslet:
~ /A

fo(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): :

Aj/ S £

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. i.):.

4^ H

/&ClsC cyOiA pl syytdtt jC ^ _

• nr P , ft Birte rsvnr FnrmV(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.!.?):

'tyøLCrt
y

a —

>*7fe) /Cy-i^i oy -CAy bly t-fCts .idiÅsLs JOa^

gisOUv tKsVléCct'}/ f$& Q-C^u^t^C' >

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Fiyvehøjden :

.

NV - St

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

/ Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

ØHer^. A{&T/n>n4tsC^ Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:. 7TiC-

Karakteristik af Kilden: c4 4<y<s*si*y.

Nedslagssted bevogtes af: — —



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(E0S; GH0M)EN IHT_2o2o9)

Iagttagelsesdato: 19Jl£ Klokkeslet; ,

2;2jTC> (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse);— —!

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

'ih

Genstand

Eksempel: iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

^ 7^— - ^

^

C. t),-Qf 4? , .

*

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens. Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. !.?):„

é-^6-6 Siu A/ L.
f

—
;

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):
/hsts1L

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: — —
Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af: —



Fortn.

J622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. , _
(RCS: CHODDEM INT~2o2o9)

— Sd!!mr Chauffør Alder- 29 Syn: 6/6

— Adresse: !T

— evt. Telf. : ...

^760 Måløv

Iagttagelsesdato: 23 / 7 19 87 Klokkeslet: 2313 (nøjagtigt?) °9 2317B

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Måløv Hovedaade V -
. -

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -NV —
Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: 450

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.j: —s
.!

: ^ e
.,

rn^„-^

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): Ingen

Pa. 4H sBk. før den forsvandt på himmelbuen

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: NV til SØ

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Fiyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): fo r halvdelen af

himmelbuen

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): Ingen

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

—

! J
/

I

Karakteristik af Kilden: T rPVSL d l g

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
( RCg: CH0DDEN !nt-2o2o9)

Iagttagerens Navn:
" ~ y

Alder:
"

Syn:

0 li

— evt, Telf.: i

lagttagelsesdato:
*/

/
^ 19 $^ Klokkeslet: tø (nøjagtigt?)

J
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ^

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):CIlSldllUCMO ^iUUU, l«UVC t
UIWUVWV, wwjnHjivuuvw v* i.y

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et ».Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende

Karakteristik af Kilden:

Myndighed

:

~*/r - /fn. L

Nedslagssted bevogtes af:.
M



Form«,

5^22

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring ångaaende

observerede »Raketter« o. 1. J3(RCS: CBODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: Alder: * Syn
?

- Adresse:_
— evt. Telf.:

lagttagelsesdato : fj'JL 19JLL Klokkcslet: —QQZQ (nøjagtigt?) +/'/- 1-2 min(lokal tid)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):—2—km—0—£OJC

—

HampP.n —

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —j. „0-

1

i. g—rRt fl i HQ

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skranvinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):,, K l aul

—

1 y

F

t ( kl IQ-1 Rag ,
tig)

i ngpn forvp
,
hfigrÆnQPf 1 yQ^Pyrl/p (

i ngf?n ckyggnHnnnn 1 nn ) -

objektet onooo of "bo personeT—tor a t .. .vare i en størro ofetond

rnj hpwspfj^rip sig i on hup nppftpp—i

—

N0 w 1 j. g

—

rotning »
—

J J
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): -

Der var ingen lyd tilknyttet observationen

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

NØ - 1 ig . .ret nå -ng

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

S

t -igende fra la V 1

1

-1-

gjtorrp \/ i nkp 1 begyndende et stvkke ove r hnri snoten :—
Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) ;

Fart ukendt
,
betragtet i ca.

minutter Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ^ nc
l
efl

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation VantfeJ

Karakteristik af
Fornuftsbetonet( far oq mpder/voksnal

Nedslagssted bevogtes af: —— ——



Form-

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. i. ^ CH0DDEN INI_2o2o9)

Iagttagerens Navn : 1 . -,3

— Stilling: Butikskontroilant Alder: 22 Syn:

— Adresse: ibm. /
' -^400 København NV

- evt. Telf. :

lagttagelsesdato: _JL1/™ 19
^

Klnkkeslet:
2350

(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelsel :
Adresse

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: 60-70°

Eksempel; Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): __
Kraftigt lys der flytter sig meget lidt, lidt skift i lysstyrken.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): LX®

Lille horisontal bevægelse i samme høide.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Sydover

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ^ors
!l
®

.

n ^

Genstandens Fart (evt, Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): i løbe t af ca. 20 min.

10-15° Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden: Pålidelig

Nedslagssted bevogtes af: —



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L

/>
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: = -u --Xigra.-

— Stilling: Alder: Syn:_ .

- Adresse: . - - .

Z'*,^ <

evt. Telf.: J J

Iagttagelsesdato: DD 19 -^7 Klokkeslet: $,Qj£i!~L. (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivekp); A/^'

^

~

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? /7//ty /V'

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas;

Eksempel: Iagttager

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1,):
CD

c;

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).^

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):.

*
/// , J?c? /O

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.

e&és SU*} éo --v „s as.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende;

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Forra„

3&22

d r SO KAjr JtLO

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. . „ * * _v
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: _ Alder: Syn: tiiC ''llffdl—

— Adresse: J — -

evt. Telf.:

Iagttagelsesdato: /*£. /
^ 19JuZ. Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): /l/Y/?? "

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
v

\

Eksempel

:

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.)

:

» * /ac/s-t’/

ft**^ >

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):«

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): _

l Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende;

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _
Nedslagssted bevogtes af:
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SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. ,

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: J
— Stilling: Alder: -

^ Syn:

— Adresse: <. __
, MIDDELFART

- cvt. Telf.: :L ] 2

Iagttagelsesdato: „2,7/ 1 19JL6.. Klokkeslet; 2 345 (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig StedangivelseT: PÅ ADrR ESSEN

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? KOMMENDE FRA S W

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
v

\

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

KLART-MEGET-SKINNENDE LYS-SOM EN STJERNE

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): -INGEN LYD. 2 GENSTAN DE

EFTER HINANDEN. EFTER 1-2MIN. FORSVANDT DEN FØRSTE OG DEN ANDEN

DUKKEDE OP, GENSTANDENE BLEV UTYDELGtE FØR DE FORSVANDT.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: FRA 5W-NØ
__

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

GFNFT ANDFNF FOREKOM AT VÆRE MEGET HØJT OPPE. CA . HADERSLE V-KOLD ING

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed ESK6Q2
;

Karakteristik af Kilden: VJLLAF-BAl AN C FRFT 0 G_-, F 0 R N 1 1 F T T G

Nedslagssted bevogtes af:

i. fl. W*ttTZ *
tflwatirm-MimuM

Form. 3622



Bilag til FSNVÆR skr. O 3o7 -

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. I.

2

Iagttagerens Navn: . C —n

— Stilling: Forretningsindehaver
AI(!cr; 4o

:

-
$yn :

6/6 6/6

— Adresse: ' __ —
' 288o Bagsværd

— evt. Telf.; f... -

Iagttagelsesdato: _3?/j 19J**L Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Bopæl (Baghave)

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? .
NØ

Angiv ved et Rids, under hvil«, . Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: - o
V \ *0

Eksempel: Ugtlager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.)? Rund (tennisbold)

i sølvfarvet (hvid )

,

ved obs, med kikkert forekom objektet ovalt.'

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd n. l.?V Intet.

Bevægede sig som ballon uangivet retning

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne ; _
F3-g3 mo<3 Veerløse/Farum

Oplysninger, dér kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _2:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel aneivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ga. loo - 15o km/h

/ Tilfælde »f Ntdshg:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har noget) fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende MynHIgh*A • _ Flyvestation_ Værløse •

Karakteristik af Kilden: R°lig, forbavset
^

Nedslagssted bevogtes af: „

Forrå o J622

i. I. atltTt *
timarmvMtmtiiB

umiw«



Bilag til. FSNVÆR skr. O 3o7 - U'/ ^ L

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn

“• Stilling

— Adresse!

— evt.Telf,:

-Salgskonsulent
±- Alder:

.

26 - -
Syn:

Briller o/25 o/o

lagttagelsesdato: 19_££ Klokkesiet: (nøjagtigt?)
1945

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse3: Bopælen _ ^

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Fra 0 .skråt mod SW

Angiv ved et Rids, under hvil* » Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: Q o^•^v
)

45 - 9o
Eksempel: Udtager

Genstandens Udseende (Form, Farve. Størrelse, Beskaffenhed ni): Hvid prik skinnende

.rund evt. reflektion
;

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRIds over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at N. 11 Sek.

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel aneivet \.

ved et Par Pile som hosstaaende): : :

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): „

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: ..Flyvestation Værløse _

Karakteristik af Kilden: —Rolig/saglig

Nedslagssted bevogtes af:

N*im*
NMHfrm-wfimiiK

UMfMM

Form. 3622



Form«

3622

SPØRGESKEMA V l v
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende JD

observerede »Raketter« o. 1.
tRCS; CH0DDEN int,2q2o9)

Iagttagerens Navn: iris

— Stilling: £^1,4.

— Adresse: -T^. . —
— evtTelf.:

. Alder: Syn: AWWvvt/,

,, 1^ t>*U

Iagttagelsesdato &A'L Klokkeslet: (nøjagtigt?)
jS S3

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):,

Ot*Z
Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas;

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

/ AyiÆ^V'ly^

J

yfyl dj.'

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1,?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden :

Nedslagssted bevogtes af:—

„



Form«

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter* 0 .
1. (RCS . CH0DDEN INT.2o2o9)

Iagttagerens Navn: _““
Aldfr: Svn:

:w - -JzJ

— evt. Telf.: _ t>bc>d t/d J£yVS

Iagttagelsesdato: l9j&_ Klokkeslet: £ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse); , £=4

__ —
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ^
Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

y
1 ...

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, L):—
6L(A/K&+JCe LYQ CIS&AJOS/ZS?. <;tosset

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): —
S/c- /yéjah&S'

&&rÆderis' a£.aJ / 6>/^-
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :

SK £* SZrp &Q& ,

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ——

—

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Iagttager

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: ^Æ.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af: —

florttUtfJ ct "/'f.-gi, 068b z /^
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SKANDINAVISK UFO INFORMATION

RAPPORTSEKTOREN

PRESSEMEDDELELSE Primo marts 1984

15 UFOER I 1985

I 1983 modtog SUFOI i alt 171 henvendelser om ufo-observationer i Danmark.

SUFOIs specielt uddannede rapportoptagere kunne forholdsvis hurtigt fra-

sortere de fleste observationer som fejlfortol kninger af kendte fænomener

(fly, sattelTitter, stjerner, planeter, balloner m.v.).

Efter grundige undersøgel ser står 15 tilfælde tilbage som uidentificerede

- 15 ufo-rapporter (ufo = uidentificeret flyvende objekt). Dog skal nævnes,

at nogle få rapporter stadig undersøges. Heriblandt flere interessante

observationer fra Grønland i oktober og november 1983.

Af de i alt 171 henvendelser drejede 33 sig om observationer fra tidligere

år, hovedsageligt 1982,

Et af de mere sjældne tilfælde er undersøgt i 1983. Det drejer sig om en

såkaldt nærobservation af 3. grad (en observation af et ufo tæt på, hvor

der ses skikkelser ved siden af eller inde i ufoet). Observationen fandt

sted på Fyn i sommeren 1982, men kom først til SUFOIs kendskab senere

(resumé og reproklar illustration vedlagt).

Antallet af henvendelser var nogenlunde jævnt fordelt på årets måneder.

Juli havde det laveste antal, nemlig 5, mens oktober var topscorer med

18 henvendelser.

Geografisk fordeling efter postnummer

1000-2000: 34, 3000: 9, 4000: 22, 5000: 15, 6000: 7,: 7000: 11

8000: 31, 9000: 23, Øvrige (større områder, de indre farvande og Grøn-

land): 19.

Den geografiske fordeling er i høj grad bestemt af menneskelige faktorer,

som befol kningstæthed og områder, hvor SUFOI er kendt, og det således er

lettere og mere almindeligt at melde en observation.

.~2

Foren, ngen r,dss-irtH Postadresse Giro nr

Skandinavisk ufo information - ufo nyt -Postbox 6 DK-2820 Gentofte • Danmark • 9 11 7725
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Kraftigt fald i forhold til 1982

I forhold til året før er antallet af henvendelser faldet markant. I

1983 var tallet 171, mod 274 i 1982 - altså et fald på 103. De senere

år har vist en svagt faldende tendens, men det kraftige dyk i 1983 kan

ikke umiddelbart forklares. Set over en længere årrække viser kurven

over antal henvendelser dog kraftige udsving.

Til gengæld holder opklaringsprocenten sig nogenlunde konstant omkring

90, hvilket vil sige, at ca. 10% af observationerne forbliver uopklarede.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Bilag: resumé af fynsk nærobservation af 3. grad,

reproklart i 11 ustrati onsmateriale til resumeet.



SKANDINAVISK UFO INFORMATION

RAPPORTSEKTOREN

RESUME - NÆROBSERVATIQN AF 5, GRAD

OBSERVATIONSTIDSPUNKT:

Ultimo juli 1982, kl. 04.45 DST (Dansk Sommer Tid)

OBSERVATIONSSTED

:

5270 Odense N-

Hændelsesforløb:

i Klokken var 04.30 en tidlig morgen i sommeren 1982. Observatøren - en

15-årig - kom cyklende på vej til sit arbejde som sommerferieafløser på

et gartneri

.

Ca. 15 minutter senere fik han øje på noget stærkt lysende 50-60 meter

inde på en mark. Han steg af cyklen, og gik hen mod den lysende genstand,

idet han undrede sig over det mærkelige fænomen.

Genstanden beskrives som to dybe tallerkener lagt oven på hinanden, ca.

2 meter høj og 2 meter i diameter. Der var ingen synlige detaljer på over-

fladen, bortset fra noget der lignede en "lem" i den ene side.

10-15 meter fra genstanden kunne observatøren se fem skikkelser. De så

) menneskelige ud, men var dog ikke højere end 60 cm(!), havde stort hoved

og brystkasse, samt små hofter og ben (se vedlagte illustration).

Fire af skikkelserne - eller "ufonauterne" - gik rundt om genstanden og

"samlede prøver" med den ene hånd. I den anden hånd havde de en pose eller

1 ignende.

Den femte "ufonaut" stod og så på, men vendte sig pludselig og fik øje på

den 15-årige. Alle fem løb ind i genstanden 'gennem "lemmen", og ufoet let-

tede med en brummen. Samtidig steg lysstyrken så meget, at observatøren

måtte dække sine øjne med armen. Ufoet steg over nogle el ledninger og tog

retning mod Odense.

2

Fofensrugen f-dssArif! Postadresse Giro nr

Skandinavisk ufo information • ufo nyt -Postbox 6 - DK-2820 Gentofte • Danmark • 9 11 7725



2

Efter oplevelsen cyklede observatøren videre mod sin arbejdsplads, hvor

han fortalte sin arbejdsgiver om observationen. Denne slog episoden hen

med en bemærkning om, at observatøren nok ikke var rigtig vågen endnu..!

Herefter valgte observatøren at tie med oplevelsen, til han tilfældigt

hørte om andres ufo-observationer ved et foredrag. Først da fortalte han

om den bizarre oplevelse.

Undersøgelser:

Sagen er grundigt undersøgt af en gruppe rapportoptagere tilknyttet SUFOI.

Et besøg på observationsstedet næsten et år efter, gav værdifulde oplysnin-

ger, men desværre fandtes ingen fysiske spor på marken, der i mellemtiden

både var pløjet og tilsået.

Trods mange forsøg er datoen ikke fastlagt nøjagtigt. Nærmere end perioden

mellen den 15. og den 25. juli 1982 ter det ikke lykkedes at komme.

Det er heller ikke lykkedes at finde andre vidner til observationen, men

det tidlige tidspunkt giver heller ikke meget håb herom.

Bedømmelse:

En nærobservation af 3. grad er ikke hverdagskost - heller ikke for SUFOIs

rapportoptagere. Alligevel er hændelsen fra Fyn ikke enestående. I SUFOIs

arkiver findes en lille håndfuld rapporter af samme art, indsamlet gennem

mere end 25 år. Og fra udlandet kendes hundreder af lignende tilfælde.

Som det er tilfældet i mange tilsvarende rapporter, er der kun ét vidne.

Det er ikke muligt at bekræfte hændelsen, og i sidste ende er det et spørgs-

mål om tillid til observatørens udsagn.

SUFOI har et absolut positivt indtryk af den fynske observatør, og må af-

vise at der skulle være tale om svindel. Motivet herfor mangler helt, lige-

som observatøren har udsat sig for stor risiko for latter! iggørel se. Indtil

videre betragter SUFOI sagen som uopklaret.

Kilder: SUFOIs rapportarkiv

UFO-NYT nr. 1, 1984, side 22-24 (udgivet af Skandinavisk UFO Information)



Illustration, basoret på observatorens beskrivelse, indsat: dennes egen tegning af en af UFOnauterne.



UFO-RAPPORTSKEMA

Rapportnummer

Skema og bilag bedes returneret

hurtigst muligt til:

UFO = Uidentificeret flyvende objekt

o o o
Obs. dato Obs. sted

, Q

i,- s, -m3
Opt. dato I i'h<1 køl-StUn lem*

18 .
10.-1783

Ovenstående forbeholdt rapportoptager/rapportcentral

Det er vigtigt at alle spørgsmål i dette skema besvares.
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3.
i'

f H hvsiM-.n uqeciag tandt observation n stec.
, ,

3 3 Observationen startede klokken: • i-

3.5 Observationen sluttede klokken: Ji.lr U C 7

3.6 Hvor længe iagttog De fænomenet

Timor- Minutten-
s - 5 i

Sekunder: ^ ^

Hvor Deianai ue uem pa uuacivauui

(Så nøjagtig stedangiyelse som muligt):
,

t ;JU g rc

i.'jjt - Zj-3^

••i Coay.-.

er anp nit'J t >

SikKemco på:

S>3 30 sekunder
Et minut

D 5 minutter

10 minutter

30 minutter

En time
Mere end en time

Andet:

51 Hvor manqe objekter blev observeret:
' (Hvis mere end et objekt er observeret ved denne observation kan

' — ... i JtO - AknAn^tinn of flora i^hioktar« PVPntllPlt ft
S sik

6.1 Var objektet

IST selvlysende
reflekterende

Ved ikke

Andet:

6.2 Farve(r) på objektets 6.3 Farve(r) på even-

overflade. tuelt lysende

(Hvis en overflade var synlig) punkt(er) på objektet:

Hv;<Å1 .
vvl ,'p/tn

>

oHr i ve. I oj ^
hvi'eH /t| s -

6.4 Havde objektet Hale
Kondensstribe

X Korona (lysende krans)

I så fald, hvilken farve: q r£ . tø

6.5 Bemærkede De farveændringer

Ja X Nej Ved ikke.

Hvis ja, hvilke farveændringer:

6.6 Hvor kraftigt var lyset: Som stjerne

Flylys

Billygte

Blændende
Ved ikke

I +
X Andet: pk.Rx.X

6.7 Lysudstrålingen var: & Konstant
Regelmæssigt blinkende

Regelmæssigt pulserende

Uregelmæssige skift i

lysstyrke

Faldende lysstyrke

Stigende lysstyrke

Ved ikke

Andet: -

7.1 Objektets lyd:

Svag
Kraftig

Brummen
Summen
Susen
Syngen

Fløjten

Brag
Højfrekvent

Lavfrekvent

£? Lydløs
Intet hørt på
grund af bag-

grundsstøj

Ved ikke

Andet:

7.2 Bemærkede De iydændringer

Ja X Nej Ved ikke.

Hvis ja, hvilke lydændringer:

8. Hvor stor så genstanden ud Som en stjerne

Et fty i det fjerne

Som fuldmånen
Større end fuldmånen

r- — - I fr.'.
0.£ O

8.2 Genstandens størrelse i udstrakt arm o 5 5 X 0,3
(Målt mellem tommel og pegefinger) *

cm

Ved ikké' n ,

& Andet: XjX— f“- i'
* * Xt

8.3 Var der nogen klart afgrænset form

Ja Sf Nej
; Ved ikke

•8.4 Beskriv objektets form så nøjagtigt som muligt

(Og tegn objektet på bagsiden af ekstra-arket)
So £ H 0> h V.tA> /r

(
V)C $ t^kt

i
Hc'ic^ -tø) J Ii^ ve.

9.1 Angiv med et kryds

på cirklen til højre, A r ^ Xgv ^ Nø\
i hvilket verdens- / \
hjørne objektet be- / \

fandt sig, da De fik +V * ØT
øje på det. \ J
Hvis kompasretningen \Sv
kendes, angiv da X^ S
denne i grader:

9.2 Angiv med et kryds z^X{Xx
på cirklen til højre, y |\| \J XS N

NéX
i hvilket verdens-

v 1 * lw \
hjørne objektet be- / \

fandt sig, da obser- 4-V • 0~r
vationen sluttede.

\ J
Hvis kompasretningen \Sv Sø/
kendes, angiv da X^S
denne i grader:

9.3 Objektet bevaggede sig 18[ Fra venstre mod højre D Fra højre mod venstre Ved ikke Andet*

9.4 Angiv med et kryds

på buen til højre,

hvor højt på himlen

objektet befandt sig,

da De fik øje på det.

9.5 Angiv med et kryds

på buen til højre,

hvor højt på himlen

objektet befandt sig,

da observationen
sluttede.



1 9.7 Foretog objekie; nojch-cj.'%o:..

Ja OS Nej Vedik Ke

9.8 Foretog objektet hastighedsænoringer Hvis ja, hvilke hastighedsændringer

:

Ja 1SJ Nej Ved ikke.

10.1 Hvordan fik De
øje på objektet

Blev gjort opmærksom på det På grund af lyden Ved ikke

n Pågrund af lysets styrke M Kiggede på himlen P Andet'

10.2 Hvordan forsvandt objektet af syne: -hrQ-jj^ oc h^a<
10.3 Passerede objektet foran/bagved noget, f.eks. skyer eller terrængenstande (huse, træer, master el. lign.)?

Beskriv det nærmere: L
^

hc*v^ vc? ><t ovjv- lo. c

(id cÅj, \/(*v b / r/ru ;

10.4 Objektet sås med 18 Blotte øje Polaroid briller Andre solbriller Ved ikke

eller gennem Vindue Andre briller Kikkert (hvor kraftia) Andet:
Autorude Polaroid solbriller Teleskop (hvor kraftig)

11.1 Vardervidner
CK Ja

Nej
Ved ikke

11.2 Antahddner (opgiv navn og adresse):

11.3 Blev der gjort forsøc

Ja 64 Nej
3 på at fotografere objektet? 1 bekræftende fald af hvem?:

Ved ikke

11.4 Var der under eller efter observationen fysiske påvirkninger af Dem selv eller genstande/ting omkring Dem
som f.eks.: Personer, dyr, biler, knallerter, ureeller andet teknisk udstyr, træer, jordoverfladen eller lignende.

.

Ja Nej Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke:

11.5 Bemærkede De nogen psykiske påvirkninger? Under observationen Ja 64 Nej Ved ikke
Efter observationen Ja S Nej Ved ikke

11 .6 Hvis De bemærkede nogen form for psykiske påvirkninger, beskriv da denne nærmere:

12.1 Himlen var Klar

på observa- Bf Letskyet

tionstidspunk- Overskyet
tet Ved ikke

Andet:

12.2 Vejret Diset Regn
Tåget Hagl
Finregn Sne

H Tørvejr Torden

Andet:

12.3 Vinden kan Vindstille

beskrives EJ Let vind

ved Blæst
Storm
Ved ikke

Andet:

12.4 Fra hvilket verdenshjørne kom vinuo?i 12.5 Temperaturen var ca.: °C

12.6 Det var Lyst Tusmørke X Mørkt Ved ikke n Andet-

12.7 Solens
stilling

var
(l forhold

til Dem)

Foran Til højre

Bagved Til venstre
Lige over Ikke synlig

Andet:

13.1 Har De nedsat syn Ja & Nej

fiS Ikke oppe
Ved ikke

Ved ikke

12.8 Månens
stilling

var

(I forhold

til Dem)

Foran Til højre Ikke oppe
Bagved ja Til venstre Ved ikke

Lige over Ikke synlig

0 Andet: CQ » ( 0 ~ 0 2 $
Grjn /fijfc/ - MinimaH- +

13.2 Er De farveblind Ja Nej Ved ikke

13.3 Hvad mener De selv det var De så: il' . , L~h '
I „ ,

i -U i rU- h T t J i C g U eo. f u S
p
H s QH

13.4 Har De tidligere observeret/rapporteret UFOer Hvis ja, hvornår fandt observationen sted:

~

iSJa Nej Ved ikke U.é.å? -t'G . JL- - -- ..————— ~
;

—
‘

i

~~ ~ : F T—

t

—

—

.

i

13.5 Har De nogen fornemmelse af-.

afstanden til objektet OvfiV- rOoo m Ved
13.6 Har De nogen fornemmelse af

objektets virkeliae størrelse m t5^ Ved ikke

13.7 Må vi ved evt. udsendelse/offentliggørelse af

denne rapport, nævne peres navn/stilling/adresse

&Ja Nej

Jeg erklærer at de her afgivne oplysninger er rigtige

’f-O. den I9i1 ^

^ x

Underskrift
^



; Rapportnummer

/ .-V^ øiiimggsgjå'%

,

rc tr
V.v 3 * Bip.- . '****’ »»--.W «- » » w

•' *>.- •••' ~ ^i^*-*!*«** 5«**- • V',.
f if: UFO4 Uidentificeret flyvende objekt^-P‘-'i^s^^:

:

æ tit v- * viv

Obs. sted

BIS

*^ i<# g* SKema og bilag bedes returneret

\%jj*

Opt. datæ?

Ovenstående forbeholdt

Det er vigtigt at *»»<» nrwnsmål 1 dette skema besvares*: *

IHBBDET
1.5 Teiefonnr

é§*^

'

'

*sst'k- 3 v '• ‘ 525’:; ;*



') På hvilKen ugjwiag ot»ervaiM>£

.3 Observationen startede Klokken.

.5 Observationen s luttede klokken. /{/fe

£T^ori8enøe^gttog"D^faenomenet
^ ^

USK O rnn 'iu’

5 minut ie*

O 10 minutter:l 3, D 10 minutter
( . p r r: uj V/V!

,,
-v&ig.O 30 minutter P Pj3 u ^ T

E.K. S.

Sn« Ovation,
§g§Hvl*3nefe af flere nhtekter« eventuelt rekvireres) ^+*^0 * - .fe, ,,„

•
.. r ^

^r.TlItrnn^^rrv* angående t>bservaiion
.. - - -,-.—

c

nrVA/rt DåeveiV .
:

l

^PVed -- fefe "£&&&* .af^---=

fefe^fefe" :r“ fefe

;y^.-4; fe ' rfe'-.-f': .
» * -b . ?4'P- : -."YW''^ '- i '' r

.-T '
'.

~ ' “ — ~

—-., • ^~-
., i så fald, hvilken •?, rp**--*

fefefe^fe jSf Korona (lysende krans) " fe*yyp>—
• -fe

^ fe -
' -* i!ar"- *>” —

uHvis ia hyilke farveændrrøer: ^ ,:,— fe-.*. ~ -.

.*
" * “ ~

'
i

“ " * ~
fra’

j -.rHinn ri Ved ikke
-— —"fe fefefefeon n Fløiten jjø Lydløs m —

S Braa

60
^ .-S Intet hørt på fe Andet:

Svag-: ^| êfe B Højfrekvent -

V:--;
Srundafbag-,

Kraftig
; _!

° syngen
'“ Lavfrekvent * grundsste) -

7 2 Bemærkede De lydændringer

' G Ja Nej Ved ikke.

Hvis ja, hvilke lydændringer.

8.1 Hvor stor så genstanden ud
^ deurerne D ftørre end fuldmånen Andet:^

8 2 Genstandens størrelse i udstrakt arm „
(Målt mellem tommel og pegefinger),

8 4 Beskriv objektets form så nøjagtigt som muligt

(Og tegn objektet på bagsiden af ekstra-arket)

4rri 8.3 Varder nogen klart afgrænseUorm,

f . JtfJa Nej Ved ikke

A- -. ife^v

9.1 Angiv med etkryds^H^
- på cirklen til højre^^j^
—i hvilketverdens-^^^fe

4 mz Angiv med et kryds 3^;;**^
-v N .fefe^fe^ »fepå cirklen til højre, .^4 ;

-

^ ,
' H&XpS hvilket verdens- ^^

øje pa om. pjp.y Hvis kompasretningerife
:V "

.
^ - x

Hvis kompasretnlngen NPfe; fe, -U. JK TV; fe kendes, angiv da fe£ffefe‘;

’

’B "

..:.
• kendes, angiv da,^^fe^fe»fe iSjfå. S‘-:.. denne i graden — ._: HZ :

nrr-^r— ..,^-r.-- —feT ,

/rZS"Z^ 9.5 Angiv med et kryds _ ^pNfe Jr
9.4 Angiv med et kryds ;,

- - .øOr^A^? ^ ^
T?, fe på buen ti! højre,

. . /fe^ v. : -

,A på buen til højrefe^:,, :• /fer ^ ffe fe hvor højt på himlen ^
-

:
. ->jV‘

hvor højt på himlen- r
*'.* sA jy

•-«:?--

;

- -~
\ objektet befandt sig," '

- / - V
^objektet befandt sig,’ ‘"fefe A,..„/jL2Li^ 1 / ZZZrvZhc'

-,da De fik øje på det. s -fe
. A ' A

^ ;> Sluttede. K' :

D 1

f^ -NØ

•r-

Svfe?^TfejSØ/
>VfeS /fe.



_ 9.6^; Foretog objektet kursændringer

Fj jr- y? Nej Ved ikke:

^ . Hvi3ja, hyilkakursændringer:

„,
-

“ - • •-
TTPafn^;

- .-- ja yf Nei
' Ved ikke. «r ;W __ 1 -—

10.1 Hvordan fik De
øje på objektet

V C7VJ irvrv^. - -
•.*? 77?- - w - .

^ilePgJort opmærksom på det- O På grund af lyden Ved ikke

"S På gwnd af lysets styrke; ^ Kiggede På himlen D Andet. -

' HH ; rr
~7X~

~~

' ->-
k

10.2 Hvordan forsvandt objektet af syne:

Ki P^ssercd; objeFe«fo.a—dPogTu^^
‘

- Beskriv det nærmere:

.

- ^ pfoiarold brlfter
* :y

CT Andre solbriller
k

10.4 Objektet sås med
eller gennem

Blotte dfe u ruiaiui« um'c .
.T

-
.

D Vindue CtAndrabriller . CJ Kikkert (hvor kraftig)

Autorude Polaroid solbriller Q Teleskop (hvor kraftig).

4*
Ved ikke

Andet:

11.1 Vardervidner

Nej
Ved ikke

11.2~ Antal vidner (opgiv navn og adresse)^ ^ g

-4c*

T4. =J

TTTii^dTr gjort for^g på at fotografere objektet?_ ^bekræftende fald af hvem?:

Ja Nej D Ved ikke
LJ i t t __ — g

, __

Ja føNej Ved ikke ;
Hvis ja, beskriv da hvilke: ,

i:
* - • * •• --&'

: — '

; -

Ti.5 BemærkedeT^Tn psykiske påvirknlnger^ O Ja f Nei
*' r-Ti.

. t - -t y. .,.— -
. :

’ ~ “
“T* “ TT

~
— — ~ I HT. li .rj t_«.. Ha rfonno naermerei

ikke

ikke- -

11 .6 Hvis De bemærkede nogen form for psykiske påvirkninger, beskriv da denne nærmere:

12.1 Himlen var OKIar - *

påobserva- ÆTLetskyef

tionstidspunk- :

Overskyet

te t O Ved ikke

., Andet: .;

••.'Å5- -•-
'

'
,-.

v
-- .pV

-12 2 Vejret- SF Diset ' O Regn p
•-

. .f: TU Tåget O Hagt**
r- »

: Finregn^ ClSno 1

"f^QTørvejr- OTordery

V 12^3ÉT Vinden kan : Vindstille:^.

^%Sfebeskrives M Let vinci

i?
- DAndet:

^

12.4 Fra hvilket verdenshjørne kom vindenr
- " ~ 12.5 Temperaturen var ca: T&-- aC#^å^

TTTrnar Lyst
"' U TusmørkeT% Morkf;; Q VeTikto« a. Andet::."—

-v :rUp£{ -

12.7 Solens Foran^ttfllhøji^a i^o^
stillina-' O Bagved^: Et?Tit venstre^]

var - O Lige over ' Dr.- Ikke synirgjr^^g^.^^^
= - (I forhold

tli Dem) Andet: .
. ; w y.

13.1 Har De nedsat sytr : 4^ • - E> Nej -- EF Ved ikke 13.2 Er De farveblind Ja Nej
,—" ”

1 3.3 < Hvad mener De selv det var De så!-i ^ :

—— : -

z.1. — —
+pt "

13 5 Har De ncqen fornemmelse^f

.dstarden lii cbifkJet 3 & m

\ vi v j

yl ; > . - /•-•-

"1 13.6 Har De nogeri^omcmme-lsu af
r~

> lau nat l

’

*— * -
, i *' \i m ' 1 o

'Ved ikke ! objektets virkelige størrelse ,_ii_ m .
y^ KKe

_

f a
!

•s e / o f fentiinnørelse af

* n a l3 ro ^ • ‘avn j i n»)/ad t-S

e

aq efU!.^r{*r. at de her afgivne op-v. *r,i r

* n
npn <
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LO

UF0-RAPP0RTSKEMA
UFO — Uidentificm>~ ! flyvende objekt

Obs. dato

£9,10. 1983
Opt. dato

Obs. sted r- i r> •

O dr. Ki WJ V<li

tjeoo Rosfuld«,.

liwid" (set fjactuil)

Rappom ummer

Skema og bilag bedes letumnret
hurtiost muligt til:

9 10 83
Ovenstående forbeholdt rapportoptager/rapportc.entral

Det er vigtigf at alle spørgsmål i dette skema besvares.

1.1 Navn:

1.3 Gade og gadenr.:

1.2 Stilling:

Postnummer:

1.4 Fodselsår og dato: f 1.5 Telefonnr.:
(o ) -r

2.1 Beskriv hændelsen så nøjagtigt som muligtigt: SE PUNKT 11.2. !

_ _cD 28. fo .1983, ki. præcis 1 9^ DNT.Sn
j
\<j jhQ Sqhi ftU dtei 1 olfikt

nid bdsiøM cL
/
rltfti Liyai^jLeb. kurs i rhooisc\f »— ^4

|

„o Q.f ifld af l cx.h tutsic t/go/ .samr'U

—Elc 1 'J
I' fyt-v't. qbwrVOTi'oktv Q^ a \ Nc&stvaA I 7 $2/ 1*i c/mu>) , JLV- Q,b.j h Li

. . 1 1. ; i i t . l i 11 / . . .

w
<

' I / r 7—7
yJ aY] ^^j f

h a n fac.vi vatK. hjcli<j af obuMv^u^ rJjL f' lo.hnm, JU.\<

•tW (V,~ £ O Wi KvL fltilzpHYlk't H)
Da jV; hai/df

.
pe hmUh ca. i lo toin

f
opdci^cL jH(j 2 HUvom^JU

f'jj lt§*.
J

Cthf>~mM
o.J

hiiMU^Cl 0 wv- hyicL. aj in

hfv-one.. Dq, f*(j fuU fiok-H Ii^jl cvg> jon bihan cUh f pat-a ni i /enns
/

hlox Dø /g-lhpll fekhs $yujlve.hplf l i*U.øis^jLjivd

h,i"rs CO.' rviop/ Vjbs1~,^S< Jdvin ki 9 . 2).

i
;
A jUj HH 2. c/i^H hav oh. dli SAHH-tt oa. On <Å dohM

sp-O-j ?J U. bg.yø.c^f^
7

\/a\r i'acj tuJj sibkjLy v\a
i
ai joc wud v\dtn k®*

sb^^T acDJ^kkl alfy kgncfc. obj'./fyg.

C «.trlr-v itnlÆc'U j'<Lcj (i. 3°^ o<j 31. 0ki\ Jav-c ki/l)^c Hun rui s/w-V Sdfvi
1

^•'‘T 3. i e j 00. coi . !U vo.v- vjl
^
^hcifoy-V) £. D.V.^. 0 c\, ^av

o! ni >-; J_ci^ mjcvpvie.h
'

oUs sknVv/.lvc 11

OBSERVATION ! D«. sdtL pav* d$<’jn €v ofth kl. gq, f?** a,f UKENDTE lr
u) hi'/nkn!! £vf. ’t'idspurtkf kowfruhch clacx +f~ lOmib. VtcJ f,vf.-P

oto ^xvvqtjoh H g Hvrg.ncfj.lsA
*

Dette skema er udarbejdet af:

Skandinavisk UFO Informaticn
Postbox 6,2820 Gentofte

(c) SUFOI 1980

NE. - cci. ^00 - ca.^o " cc\. léo

ca> té° Ptev J&zt' S^r>v«)sxH i^twru*vi

b k.v: .

Fortsæt evt. på vedlagte, linierede ark



/
'? ft t t i u rJfjiri kt GY-m ~



Form-

3622

SPØRGESKEMA
il Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

i 1 T-* « 1
4 *

til

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

—
- Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.:

Alder: Syn:

/
'.s

Iagttagelsesdato: I9 <^> Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

5

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): _— ——

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: „
Nedslagssted bevogtes af:



Form*

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CHQDDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn: — A " - V

Alder- Syn:

Hfirvut-VLP

- evt. Telf.: - -

r*

Iagttagelsesdato: /^ U.Zl Klokkeslet: o/ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : _El3: V —dÅåUeXy'.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? — —

Angiv ved et Rids, under hvil*. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

'Va0 wijlcL H i^ncLfYunrt£<?l^ois<?c/'e/' oa** Ul-1 /. ^
jiLUiskJ' . wu.dE- X^njrv^JrYL^ bUx

C’

; g
r& n- og g

u-1
,j

i\£ 0(4. sJ^zhp-

SsTL ___ —
^ (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —
Uj’tticljL

g
rQ. Jk&u.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

1 Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): . —

Iagttager

Nedsiagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden:. —

Nedslagssted bevogtes af:. —
tf ^ 0 Tf\



FLYVESTATION TORSHAVN

Postbox 217

Nr.

100 - 289
3800 Tårshavn

Færøerne
Dato

10 NOV 1986

Tlf. : Tårshavn 1 14 80 Bedes anført ved henvendelser

Til Flyvertaktisk Kommando

Emne: Rapport om uidentificerede flyvende genstande, DEN INT 209.

1. Flyvestation Torshavn (FSNTOH) blev 8 NOV 1986 telefonisk kontaktet af C™ -j

q .
Suderoy ang. et lysfænomen, der var blevet observeret i u-

middelbar nærhed af FSNTOH operationsområde natten til den 8. NOV 1986.

2. På grundlag af Q* 'Observationer fremsendes hermed en foreløbig

DEN INT 209. Endelig rapport viTTTenere tilgå i form af rapportblanket (form

3622) ,
der d.d. er rekvireret ved FMK.

3. Den følgende forklaring er en bearbejdet afskrift af vagthavende officers

notater fra telefonsamtalen der fandt sted 8 NOV 1986 kl. ca. 1020.

FORKLARING

4. Natten til d. 8 NOV var*^_
_

»jog to ledsagere på vej mod Torshavn i

bil. Da bilen drejede ind i Kollefjord kl. 0058 observerede de tre
.

passagerer et

usædvanligt fænomen på himmelen i vestlig retning.

Det drejede sig om en lysende genstand der virkede som om den var ganske

nær ved fjeldtoppene. Genstanden var meget tydelig på nattehimmelen og lignede

ikke noget de tre iagttagere tidligere havde set.

Bilen fortsatte mod Torshavn og kom således forbi FSNTOH, der ligger på den-

ne rute. Ved passage af FSNTOH forekom det iagttagerne, at genstanden svævede li-

ge over radomerne på toppen af Sornfelli.

Det så nu ud som om genstanden blev belyst med kraftige hvide projektører

fra FSN operationsområde. Det hvide lys var meget klart og kunne ses som koncen-

trerede stråier i luften. -
.

Selve genstanden var helt tydelig og beskrives således af

- Orangefarvet lys som fra et glødende bål.

- Virkede meget stor dvs. forholdsvis større end en normal fuldmåne.

- Lyset strålede fra den, men himmelen var ikke farvet.

- Virkede rund, men var muligvis mangekantet.

De tre personer var overbeviste om, at fænomenet matte have tilknytning til

FSNTOH, men for en sikkerheds skyld besluttede de sig for at køre ind for at

spørge.
^

Grundet uheldige omstændigheder bl.a. i forbindelse med ombygning fik de i-

midlertid ikke kontakt med vagthavende officers assistent, der opholder sig i

indkvarteringsområdet ,
hvorfor de besluttede sig til at køre videre.

Lysfænomenet kunne observeres lige indtil kort før ankomsten til Torshavn,

hvor fjeldene hindrer udsynet. Bilen ankom til Torshavn kl. 0145.



- 2 -

5. Efter at have talt med (rr_ kontaktede vagthavnede officer politiet

i Torshavn, Færøernes Kommando og Vagar Lufthavn, men ingen af disse myndigheder
kendte noget til fænomenet.

I løbet af natten havde operatøerne observeret nordlys på radarscopet, men

der ved flere lejligheder har set nordlys, afviste at det kunne

være det hun havde set.

Det skal bemærkes at FSNTOH ikke råder over lyskastere, og at der den pgl.

nat ikKe var øvelsesaktiviteter af nogen art.

6. FSNTOH har ingen forslag I til forklaring af fænomenet.
' \ i
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Form«

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L
(RCS; CH0DDEN int-2o2o9 )

Iagttagerens Navn: ' -— ~~ >

Alder: Syn:

~ evt. Telf.:

<f

iagttagelsesdato: &Æ Klokkeslet:
,

(nøjagtigt?)
^

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse)i_ _

—

- /Tri

V '

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):
JsØo ry

siCz

sJ
l
yyrx cC

T

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?) :

JhtnA .

.nr?-, sdi^ /Cz^rrr

Jhrédn dr# O. •

/O
• ^
ÆA.w a
~Q.

^ J-S* ^ cd

d.
Tv [/ y

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : ———

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —

Nedslagssted bevogtes af:



Form

o

3622

SPØRGESKEMA Or)
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(pr.R! nnnn™ tnt-?oPoQ)

Iagttagerens Navn: _ - f
- —

r

— Stilling: Alder: Syn:

— Adresse: i:
/*''*>” '

— evt. Telf.: _i__ T0:
'
:

lagttagelsesdato: 0 /̂
Zb 19jfcå. Klokkeslet: — (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse);

i5 ^
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):.

Genstand

Z-o '

/yø — s \/

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning t Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden

:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald; Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: — — —
Karakteristik af Kilden:

'^^
ir

Nedslagssted bevogtes af: —



Form.

3622

(y~c)
SPØRGESKEMA ^

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende *

—

observerede »Raketter« o. 1.
^ RCS . CH0DI)EN int-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

ZZ-Z—Z'._" :

Alder :

^^ Syn:

— Adresse :

evt. Telf.: _JS~~ P

lagttagelsesdato:
^

/ ../g. 19 & Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

A/ {/

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) :

t&Cc- , 'Cy*.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning

Oplysninger, der kan give

i Forhold til Verdenshjørnerne:

Holdepunkter for Flyvehøjden:

mv — ø

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:—^ /Z ^ — ==—
Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:_ — —



Formo

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1
.

(RCS; CHODDEN INT-2q2q9)

^ — „ A

Iagttagerens Navn: 4-^

"T /
Alder:. Svn •— Mining: —

— Adresse: _rr
'^lTi ££5 CT-C?

“

/

— evt. Telf.: _

lagttagelsesdato : él\JSL 1 Klokkeslet (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):.

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L):—

&

(Tegn, om muligt, p» Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): _

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): — —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Iagttager

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —

Nedslagssted bevogtes af:



'$~' /o- /?fé.
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£<?£j

<2 j s~i?
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s$~é^^t>£s /

fcy /^^x> e>£ c?€y~S>

jh****'
/

4?ée*e>c*'

<fa**f
Sé^s»^ s

x£'Z>c^ —^-*;:

—

c/

X <7?^^t76 0->*S'-7-'Z&Øt*' ^O'^.

g&stp&écs'
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Form.

3622

09 @SPØRGESKEMA w
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. ,
• (RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: P - £ *^-{4
,

— Stilling: P ffr
U)

,

T£^ Alder: Syn:

— Adresse: £/l GO-

— evt. Telf.: /f^K09 •

lagttagelsesdato: 19 Klokkeslet: __^Lå~L3L (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ^

3

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? , .

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ctvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Kpt) oe JldLE-, fcy

T^O

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfiyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): )

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved- en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: /
Karakteristik af Kilden: _
Nedslagssted bevogtes af: ^7 /



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)
observerede »Raketter« o. I.

Iagttagerens Navn: _ — — — —

— Stilling: Hjemmehjælper Alder: Syn: SadJL

- Adresse : _£/ 7 - 7 -
"jMstrug

— evt, Telf. :

Iagttagelsesdato: L/_i2_ 19M— Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -Syd mod øst -

Angiv ved et Rids, under hvil«. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: ca ’
^°°

Eksempel

:

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, 10: . ,

‘rallerkenfQy rr1^--

skyfarve udflydende

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Bevægelse i en ret linie syd mod øst relativ langsom.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Far Pile som hosstaaende): —__—_

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende;

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:. ,
—



Form.

5^22

SPØRGESKEMA &0
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende v J

observerede »Raketter« o. 1. (R0S; CH0DDEN INT_2o2o9 )

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

- evt. Telf,

Alder: Syn«

__ 5 ...

Iagttagelsesdato: i9^£ Klokkeslet: MÆ.Æ. (nøjagtigt?)
^

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ^ j*—

j

XXX S/HX S __ _

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):
S €> XXy

éh>cs^ <->> X£-
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): S
X'X X X'jX-^£)

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:
s

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.
,

XZ.

XI X>Xsv?/?Z _

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende); f^^*Z£=L —

—

Iagttager

L"ZJSS -*f*' je~, **,-***™n vv,

jfMuAfO/A/6 XX yVXXåA/ y-X?

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel t Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: _

Nedsiagssted bevogtes af:
/O



Form.

3622

SPØRGESKEMA ^
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L . „ ^
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

Stilling: c.u,
'

- - V&A&a,

Alder:

.

Syn:

~~ Adresse: . Æ&
- evt. Telf.: _ f~-TTz

lagttagelsesdato: 19J5& Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):,

* As$I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

£ (X/

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, 1.):.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o, 1.?):

siv -?
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:«

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ...

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

11 Sek,

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: __

Nedslagssted bevogtes af:

At&P?\



Flere jyder opskræmte aflysfænomen
på nattehimlen
Niels Jørgensen, Tuistrup ved
Ikast, oplevede i nat et sæl-

somt syn. Ved fire-tiden bred-

te der sig på den nordøstlige

nattehimmel et underligt lys.

Det startede som et meget
stærkt gulligt lys i horisonten.

Efterhånden bredte det sig til

et stort paraplyagtigt skue,

som fik stjernerne til at for-

svinde totalt helt op til stjer-

nebilledet Karlsvognen.
Niels Jørgensen er ikke den
eneste, der har observeret

fænomenet. Der er kommet
henvendelser til formanden
for Skandinavisk UFO-
center, astronom Ole J.

Knudsen, Ole Rømer Insti-

tuttet i Århus, hele formidda-

gen. Henvendelserne er fra

hele Jylland, og det oplyses til

Herning Folkeblad, at Det
Astronomiske Institut i Kø-
benhavn nærmest er blevet

oversvømmet af henvendelser

fra folk, der har set det mys-
tiske lys.

Måske mislykket
raketopsendelse
- Der er formentlig tale om en

mislykket russisk raketopsen-

delse fra basen Plesetsk på
Kola-halvøen, eller en opsen-

delse fra en u-båd i Barents-

havet. Imidlertid kan der også

være tale om opsendelse af en

raket med en lille nyttelast.

Der har så været uforholds-

mæssigt meget brændstof
ombord, som så er blevet

dumpet i stor højde, siger Ole

J. Knudsen.
Er der tale om det sidste, er

det dumpede brændstof ble-

vet ioniseret at solvind og
partikler i rummet, som så

har skabt det sælsomme lys.

Ole J. Knudsen hælder til den

første teori, idet et lignende

fænomen.. kunne observeres

23. oktober 1985, og da var

der tale om en mislykket op-

sendelse.
pers

i



Form.

3^22

SPØRGESKEMA ^
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L
(MS; CH0DDra INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn: Pol« rur » vdoLirc/seo

Alder:. _ Syn:

— evt.Telf.:

lagttagelsesdato: _X/-2— 19QL Klokkeslet: ... (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? bLIL«_

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):.
-STJcUL.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): .

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

vil
. *00

0

O

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af: tf

£
t
&



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
tRCg . CH0DDEN INT_ 2o2o9)

Iagttagerens Navn: L

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

Alder:

.

vy
Syn:

.

_

Iagttagelsesdato : J6-S- Klokkeslet: &Y.Gd=Z (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):
^

/ly.^
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.):_.

Hf(/érL-<=y }y> éF-t^ JTyf^rP/>,

C?y 7>~£.
^ ~~ ^7

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

'
y
?ff

1 . rj: —=*

, fzy?

/J~ S*;sv

/y'2>/-£>£79z~7~ X)09/??v 6
/<>-9 si//

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden

:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —

yg~

Nedslagssted bevogtes af:.



Form«

5622

Fra Fo /? éj&erq

fU. oY/i ^^SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

0-0

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

(A—
„ - ^

_
w . Alder: . ?iQ Syn:—Npn^gJ. .w

92^0 /V’b-e

Iagttagelsesdato: Ft—1-3— Klokkeslet:.

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

.(nøjagtigt?)
0 ^

,

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):
^ ——

AÅÅjt r-edt, didto r-
t

^ # X) cFé hsO-FjJ

1/a^cL^Mc JCgjFc ru^L

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

\/&Iz<2-LoLl a. /.Cfbed qJ Ax^t-1 FF
{/

JvoAHSon^t FF c€l é> o crv^T /upT^cyytdé

kxFo ctFuJ.' Misjsd: / cnrvncÅo
s

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ______

J(briX • /TU4aF knF

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennenaflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —

csce.

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (BCS; CH0DDEN INT.2o2o9)

Iagttagerens Navn: . 'LV \ .

‘
-

.

'

- 1 fiLE i/ Oe>£v^ Ofl$. Af Æ<>Te£JBLLt)

— Stilling: c: Alder: Syn:

— Adresse:
V£D GA LTlzU

\

— evt. Telf.:r7
‘

• -

Iagttagelsesdato: I9^a_ Klokkeslet: ...Q,

/ </-Q. (nøjagtigt?)
L-0 bf/U- T/O

^

Iagttaget fra (nejagtig Stedangiveise), f<\* eOP/EL _l_RgT*jivé lUOOW.AM}* ^
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? éST

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstand

Iagttager

CA ¥$ TlL roppoAJtS'
" Ae&/JBOEAj"

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.) : .
&> M £^ B EbfOQUh

<

ME Q £k) HAS^B HVl'Oz OHAAQEft Iu0& OKlQEfc SEJ. \/E fl£é>AJ 6U£^

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel-i--Iadten-f£^ Røg, Ly3~o. 1 .?):

—

0 85, £(b(\ S —GA KJ b> _

OHOH10 KOkJkjE STAB Ié Sfc£ OHoH3G HEkJ Han OEaJ PORSHEL-
^

AT HAfO AJU HU kl kild $£ HASSE, STJER/OE.R U*Jp£R R£G/J gi. )£AA

l)£n FOfiEL/BOGEft IH'hrG AJQ6ÉT AFSLUTUlfJ &.<; T I OS POUH T POft f£kJCHtMT

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 5—— ——

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ' —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : . .YAfo— r/ O hJ Æ.R.

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —
y, 8. soLoPt.Awt 4h

Nedslagsvinke! (u) ' V/Aft 0 (d32-
angivet ved en Skitse

som hosstaaende:
{

u

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Iagttager

Indsendende Myndighed:™ —
Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af;.

MO 0 TA GET OH I H50 % SEP ,2ré>



Form«.

5622

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(EOg; womm INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

Alder:

.

Syn- &)'

V

Iagttagelsesdato: Y / ? Klokkeslet: ^ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelsel : Cj„

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel

:

fJØ
Genstand

2Y '

*Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, 'Størrelse, Beskaffenhed o. I.):
éctff/D/fø?C) Zi jo ?-

/ c C ldc /Y5Y)' 7 T~/C érO

%//£-<Liz. o ?jqc7^ ^ ? S 7 &Q- t uiz/pyj7/?/ 7c1 C

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): „ —

—

£; Æ/tr/l ^
éc^TlrKMtr /Y?-Y

'/El'7- r ^-vu’jyd/swyt^ ^7f=K l

?

c,£(?e /c a .v/?.

f zr^r^ofa

T

"Grev-s fPrw^t'N " U-^
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ————
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden^^Z s —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagsstcd bevogtes af:



Fornu

%22

SPØRGESKEMA LXJ
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. . ^
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

AM.,- Syn:

*¥2- c/^>

lagttagelsesdato: 2. I9j££? Klokkeslet:

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

AHs&O - (J

(nøjagtigt?)

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*. j* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

O”
Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):,

/fsUZC' .r /t.i'jf- ø-lMr- tfX?
,

^

lu> RaX-c-*^ -TIC C/+ ^ ^.r^PlO (rhKUJCifrU'bU , jZ ^T?rRTtl\y

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
Cu&fFjP

f

, gMrl^nn> A^T0 6~ i i^f\G . HkTt> O OUf^TSØJ .

»"ARvtr r Mvio AFT&&- i sTYftk-Cr \jhffy up v;p>eL~$c~r

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): __

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

i

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

5622

SPØRGESKEMA 6^0 jfc
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

~
'V '

Alder:

.

Syn:,

Cccc

lagttagelsesdato: 19_^ Klokkeslet:
° ^(nøjagtigt?) _ / /

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Ĉt *<?y.dZ —2~

/U'T'i Z?-!

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1,):.

C c- 2o

.

Ca /o~o
TT

7 c /
y <y> ££<-

St,7 .

~
/t ^ A.. D._: ,,
(Tegn, om muligt/paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?): — ——

O- , 2 O , 7^
22jj><f2A_Cr/C-J

c
'

(Tft 0-^

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: —
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: „

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Far Pile som hosstaaende): .

1 Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af:.

C_-



Form.

3622

SPØRGESKEMA A-^>
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (BCS . qj^qdden INT-2o2o9)

<L

Iagttagerens Navn:

— Stilling: h\åV:JéJ^- Syn: )

1__ _

'

r—r (^éu^nÆj 4<jC'j

evt. Telf.: _Jl5~

lagttagelsesdato: J^L/JzL l9_fe Kiokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivplsp); ' —

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? .

—

^^^2-

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

2^
d

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse,^ Beskaffenhed o. 1.):

4^vix> -<?h _

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —-

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o, 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: — ——
Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af: — —



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(R0S; CHQDDBN INT,2o2o9)

3
Iagttagerens Navn:

Stilling: 2^

— Adresse:

Alder Syn:

,

evt. Telf.:

n 11 4. t* *

TfioiS&y' ^7So <z22>(t
/\2)'iF

Iagttagelsesdato: <30l2_ Klokkeslet; -^^T^BOiejagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ) ftpc 7 L*y— — —

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil«

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.

2 jVon-*. Jcp.

J

i A 01

cn L ~z.
/Ctlt cu^

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

2 y^C*-^- )
i /tSt-Æ / JrtcC*-yy

&CJ 22U? iS&Æ A~€U2^ s^crc*

^
* £/?>$/ &•? tru™ ei~t

.
/)lAy. Q^cU^_ . <S / cr y 2rra t* f~

s r li . .. _ * *~7
'

^

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: '

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden::

2 : S&-7 skj OHy-

t

j

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —— —
2 < Oa. cT .

I Tilfælde af Nedslag: 2 ^ /C/ *

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

2. 2crf tT0m Æ / /> •

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse-

som hosstaaende;

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden:

.

«g

JL.
/-3a/. 7 .

Nedslagssted bevogtes af: —
: ~~TT '}')—73

(?& 2c* tr~2 yCvféc/fC/ , . _ ! mm
,



Form.

3622

nu 5

' or^j\UJLOi\oun / ^ (j

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (Mgs CH0DI)EN im.2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

01- o^\tlv;

Alder:. Syn:

.

Adresse: J_

evt. Telf.: v -71‘
. Jl_H

'

J ~Toesi-^;o - O

Iagttagelsesdato

:

4°
/ _. I9 & b Klokkeslet: ----^rT- .-fcl (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

V / 50 j£sT£-Cv^A
c>y.'.) Sy'j ?'.m-

Gensland

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.
i C

‘ Via i'^OV- V--

i ~ ..i - ti

, (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ...
*

IT: i. i.

f- \ o o -i *2. h ,r-> -^ivj .

;

i~- j-j
,

rvi v~ o *2 f-, \ o fe fe J al. G- fe vfe ^ ' G V’ fe <

'.'/() 0 ) i-ij
'

'
• 'f I 1 1 ~i Afe fe ,1. -L ’i '.*V I ’O V 'J

vv'! to fe øfel fefe >y.G. fe,*L fe ife- ~ao-0 yjj fe i ol>

& aø .s.c v >; f'i.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : J
Jl -- - '-fe --

;

'-'-fe
fefe-.f,—

—

ø c i ?.t v :uj- \.<i£

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): .

M -fe'--" ^ ‘‘ 11— ,XJ

gfj.fe/L fe't'L t to (V,,AJ

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:— L.L-.2-:

Karakteristik af Kilden:

Nedslagsstcd bevogtes af:.



Form*

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1,

aende ^
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: Alder:

,

,
Syn:

- Adresse:

- evtTøIf.:

(//

Iag«agelsesd^o/l5l/-2^ 19JA Klokkeslet:
1 -?-2— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ——— —

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

K/fcl _ s u) .

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. h) : -

> fcd-b u &.

'EUWD t

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

S>N»E>U <3- .

J OO q-

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o, I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:,

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af:



SPØRGESKEMA CJ
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCg . CH0WæN INT.2o2o9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.:

Alder: Syn:

! fX 7-o i? ,

Iagttagelsesdato: - / f... 19 Klokkeslet: J2,bLl (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): é-^L,

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel; Iagttager

S S ti/

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.): —
t?£/?W4£ oQJétCf fJr/r L rs

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. !.?):„ —

—

if2>Lé<, flfjrfe J/4 / S^ Å £</*£ <L<i- ^ /u^.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

l Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:-

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:.



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L
’ (RCS: CHODDEN INT-2o2c>9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: Alder:

.

— Adresse:

— evt Telt.:
' < ---— —— - - — ^ -

Syn:

.

(/^ Z7 ^

lagttagelsesdato: \
& 19d&, Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 7

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?
:

Angiv ved et Rids, under hvil«, -• Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

fåU/l/^£> <Lys ^sv'<2>é£
^

/c7få<y&7'

få&9 $S~ f 7
"

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et„Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ——

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af:

tre/?
u'/o

tø //£*>



r ONJINrt/ LQf\QUX O JL KJ AVV_J 1_,0 rvUl^l-TV
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS; CHODDEN 1NT-2o2o9)

iagttagerens [Navn: „

— Stilling: _

——

-

J.AAØMW7) Alder: 29 w MJtTfAU
—

~ Adresse: _ 77S2 SNE/KTED
— evt. Telf.: _

” " /

lagttagdsesdalo: jSLiJL. 19j£L Klokkeslet (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):. 7/&<7C£PUAJk/ v' SckjUfiflSvEJ A/O/iS

K T#/S7£/7

1 hvilket Verdenshjørne snas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v). den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstand

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. i,):

saaZ?fl7 s-h'/br Åys (lAAjfi/Åtæziys)

(Tegn, om muligt, pa Papirets Bagsitfe et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

C/Jl(?)c7£s i /A6£

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjeirneme:

Oolysninger, der kan give Holdepunkter for Flvvehøjden : .

Soo - cdop MÆfEfl

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennem/ly.ve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel, angivet

ved et Par Pile som hosstaaende); /

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: S
Karakteristik af Kilden: „

Nedslagssted bevogtes af:

PAJL/0ZU6

F'orn), 3622
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o 1 Så JJr £ Obsfcivoiiøn/.OAir: som m.j igl

3.2 Hå Invi I ^sn uge<rag fu nd I obsorva I i j ici
1

y I ud.

Ui J
?.jj"

L^rdaa ^ Btf-yrre

i

h-r

:

nd.r. - =—; 3 1 v or m-io-'/l-i . ml c t;n

i
3 3 ObiO.-v^id-fin :-.i^rlfide klokke i:

f ^
DK|T

|

v t«. 35

[*S Obserjalisnen s'utlHde klukku i:
] 9 ^ 0 hf f w a | -

j

3 G Hvor længe iag ring Dr fænomen M |

T"i.mer: ™. _ M nul ter: IZ Sekunder: ^ itirt-k.?
1

*

rivor n-elamt Ds Rorr- på nbservat nnsh^.punkicr n^K.o:*» : H*** EickSL

in vil J h L, liil

il iy-YLi .

sirh^nsr: r*X\*j
•',2 S 1 0 8
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LI L\ r
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_ 10 Mi nulu.i
'

i yjm.ni.-isi

C Sn t.rnfe

f 1 M (ve O.- id uo I i n io

X A ndel

:

5. 1 Hvor n ian g e o oje kter t lev s dservuret
l'rUia (UferE b|-(! fel Ut;|fekl IV UUKfelVb-lfel s^lI UfeN - '« (J:>Kc:U . III.'Ii, kH-'l

i il lM-!£jj;K-.bi->iij .ing.V-^c <>!^::iirv:i- nr ;lI llrr-, ob|6kle ri feVfentuell rekvirent i

£
G.1 Var ctjeklEl

K se. viv te ndu
L refleklerende
: I von ikKø

I”! Andel:

G.-4 Havtu g-LjokluL

tj 2 r urvLV) på objekl-Els

ove-rf Idde.

(Hvis-fer Q-vfedladti hfu iynliijl

+/'5‘-k
I

bii -Ejl,r -

{QO
' ELVo'n.i .V d- 1

-

&h£

G.-3 Fan/ei n ue l-vom

I u u 11 lysende
pL.Tk^erl eJ ObjCKLEt:

fi

u tøviJ

n-i ftl;*

'/ u_;

1 r<

/

ft.- runi?.

r Hale
. KondCnbylr.'be

X Ke non a (I yse ndo k ro nsj

I si fald, iMvilkfe-n farve:

G Ae. JlViW

E.5 Bemeernade De larveændringer

I 'Ja Kn-.- l'IVftd.kke

Hvisl jå, hvilke faiveænd ri n gor

:

E.S Hvor Kr-af lig I var lyset: H Som sierne
KR ly lys

L'. Billygte

B-ændendu
n veøihku
P* Andar: fttf?uhA(k j^h

n

-H
j'.'"Fj: ir_l U. V-

.
G.? Lysuc-slråhngcn var: Kcuistanl

L Reg-e. mæssigt plinjtende

r Regelmæssig; pulserende

Urugolniæssige afcifl |

lyRsryrke

L' Falden ua lysstyrke

.J Stiyunde Jyeoryjho
'

I Ved .kue

AriL'el:

/.I Oblckluls ryd:

L ; Svug
U Krafriy

r Rri^mmon
L. tiuimnon

Susen
Il Syngtn

;
7.2 Bferoæ'kese De lydsendnnger

1

,7 Ja Xng.i L' Vcdlk^L.

: i ' vor s:e r ^ é gs-il tiåi iden ud

_i Flojlen
'

1 Brag

Højlrekvani
r Lavfnekve-nl

H L.ydlØS

X^n 'e1 h Erl

grund id bag-
gnjndaatø.i
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L I Ander: _..

Hvis ja.tivilko lydændringer:
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f? S
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H åh ni o
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!
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(O; ifeui 1 1 iLijck k i på -. iif cks la-irke

P Vtb ikke 4 - itgri. X
i!fAri£ie1:
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0.6

9.7

9.8

10.1

Foretog objekte’ ' sændringer

M Ja G '

• LJ Ved ikke.

Fo r ‘"'“og objektet højdeændringer

O Ja I^Nej Ved ikke.

c*

Forelo. . objektet hastighedsændringer

Ja M Nej Ved ikke.

Hvis ja, hvilke kursændringer: 0? < v.Gi v i .
<* ]

-J
Slt^ T‘f

i
J

V'
7 ' - ;i >

2JLJ..0-8 3

Hvis ja, hvilke højdeændringer

:

Hvis ja, hvilke hastighedsændringer

:

Hv odan fik De Blev gjort opmærksom på det D Pågrund aflyden Ved ikke
øje på objektet På grund af lysets styrke ^Kiggede på himlen Andet:

10.2

10.3

Hvr dan forsvandt objektet af syne:

Passerede objektet foran/bagved noget, i

hun ogfreu* ___
.eks. skyer eller terrængenstande (huse, træer, master el.

Beskriv det nærmere:
gn.j?

10.4 Objektet sås med
eller gennem

XBIotte øje Polaroid briller Andre solbriller
'

I Vindue Andre briller Kikkert (hvor kraftig)

LJ Autorude Polaroid solbriller Teleskop (hvor kraftig).

Ved ikke

Andet:

11.1 Var der vidner

G Ja
te Nej
G Ved ikke

1 1 .2 Antal vidner (opgiv navn og adresse):

HmcU inlj Ht~d th nio.vpt pg nr/r-

> j fa i Li. lA oLl
j

n h

r

O g , k i
)>

;
>i cnj

::r‘cc-L_

/o VZt'Lc tit

I
c .

1
.

<

"

f I

ko >*1**14 i/nither cL-V okiii Kogtt - Ho,h KO Kl kA /é n g j
|

1 1 .3 Blev der gjort forsøg på at fotografere objektet? I bekræftende fald af hvem?:
Ja Nej D Ved ikke

11.4 Var oer under eller efter observationen fysiske påvirkninger af Dem selv eller genstande/ting omkring Dem
som f. eks : Personer, dyr, biler, knallerter, ure eller andet teknisk udstyr, træer, jordoverfladen eller lignende.

Ja < Nej G Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke:

11.5 Bemærkede De nogen psykiske påvirkninger? Under observationen
Efter observationen

Ja
Ja

Sir Nej

ÆT Nej

0
Ved ikke

Ved ikke

11.6 Hvis De bemærkede nogen form for psykiske påvirkninger, beskriv da denne nærmere:

W... 1 . - 1

på observa-

tionstidspunk-

tet

Letskyet

Overskyet
Ved ikke

Andet:

12.2 Vejret

Tåget
Finregn

18* Tørvejr

Andet: _

Regn
Hagl
Sne
Torden

12.3

12.4 Fra hvilket verdenshjørne kom vinden:

Vinden kan
beskrives

ved

pmt ut

$ Vindstille

Let vind

G Blæst
Storm

Q Ved ikke

£2 Andet:

[ynd ?

12.5 Temperaturen var ca.: 5- 6 °c 2

12.6 Det var Lyst Tusmørke Mørkt Ved ikke Andet:

12.7 Solens
stilling

var
{i forhold

til Dem)

G Foran Tilhøjre M Ikke oppe
Bagved Til venstre LJ Ved ikke
Lige over Ikke synlig

Andet:

12.8 Månens
stilling

var

(I forhold

til Dem)

Foran Tilhøjre Ikke oppe
J

Bagved Til venstre Veo ikke j

Uge over Q Ikke synlig
j

Andet;
i

13.1 Har De nedsat syn Ja Nej Ved ikke

ir
Nej Ved ikke13.2 Er De farveblind $ Ja

1

1

%4 (&
-

/r> ilrt I Aic- /-/-

13.3 H vad mener De selv d et var De så: UnL^^ucU „
Hf

r tidi 'Q ere observeret/rapporteret UFOer Hvis ja, hvornår fandt observationen sted-
O Nej ved ikke U- f 9*3

. fir.fe.Vcl
--

-f 1 vJn,
13.5 Har De nogen fornemmelse af

afstanden til objektet m jJJ Ved ikke

13.7 fvlå vi ved evt. udsendelse/offentliggørelse af
denne rapport, nævn- Deres navn/stil!ing/adresse

&Ja Nej

13.6 Har De nogen fornemmelse af

objektets viikelige størrelse
.
m $ Ved ikke

;

Jeg erklærer, at de her afgivne oplysninger er rigtige

Rocfci icL ..den é. I {.. 19

| jnrj£>r«-,kri!f



FLYVERTAKTISK KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

OP-2 307/TIF0-148

~ 8 SEP 1985

(Bedes anført ved henvendelse)

Til Skandinavisk UFO Information

Emne : Observation den 5 JUL 1976.

Ref.: a. Deres brev af 20 AUG 1983*

b. FTK skr. af 8 JUK 1983*

1. Flyvertaktisk Kommando (FTK) bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af

20 AUG 1983*

2. FTK ser sig ikke i stand til, som en tjenstlig sag, at komme en besvarelse

af Deres spørgsmål vedrørende de observerede lysfænomener næmere end hvad der

allerede fremgår af ref. b..

FTK må derfor bede Dem om, såfremt De nnsker yderligere oplysninger desan-

gående, at rette henvendelse direkte til de pågældende personer, idet besvarel-

se af disse spørgsmål ikke kan betragtes om en tjenstlig pligt.

S ^

Major

Chef for Planlægnings- og

Efterretningssektionen



Fra / from

;

Til/tO :

Flyvertaktisk Kommando
Att.
KølvraøT

‘

"
D

7470 Karup J

Dato/date: 20. august 1983

Vedr. Deres brev af 8. juni 1983, journal nr. QP-2 307/UFQ-147

Idet jeg takker for Deres hurtige svar på min forespørgsel af 30. maj 1983,

tillader jeg mig herved følgende kommentarer:

ad pkt. 2: Oplysningerne om et meteornedfald er ikke ukendte for underteg-

nede. I materiale vi har fra andre observatører nævnes et lysfænomen,

der helt klart kan tilskrives et sådant meteor. Også oplysningerne

fra 0. H. Christiansen om fænomenet, der blev observeret kl. 23.1 OA

(se bilag nr. 3, bagsiden), tyder på observation af et meteor.

Der må dog foreligge en misforståelse, såfremt De mener at fænomenet

der blev observeret af både
-

' -- °9 c-- - -
-

mellem kl. 22.30 og 22.50 den 5. juli 1976 (se bilag nr. 2, 4, og 5),

skyldes et meteornedfald. Alene varigheden af observationen - angivet

som ca. 10 min. ifølge k
__ .

og 12-15 min. ifølge

r
_ _ F - taler imod denne antagelse. Men også den rappor-

terede lyd, udseendet og bevægelsesmåden falder udenfor de karakte-

ristiske kendetegn gældende for et meteor. Dette gælder under alle

omstændigheder de karakteristika som begge observatører beskriver.

ad pkt. 3: Deres oplysninger om at de nævnte F-104 fly "...ikke var invol-

veret i hændelsen, udover at piloterne blev forespurgt om de havde

observeret omhandlede lysfænomen...." stemmer ikke med de oplysnin-

ger vi har fået fra \ - i., Ifølge dennes referat af

samtalen med . blev flyene "sendt af sted for at

se på objektet" (se bilag nr. 5). u har i en sam-

Foreningen

Skandinavisk ufo information

Tidsskrift Postadresse Giro nr

ufo nyt Postbox 6 * DK-2820 Gentofte - Danmark • 9 11 7725



- 2 -

tale oplyst, at flyene blev ledt mod objekterne, men måtte vende
om grundet brændstofmangel (se også bilag nr. 1).

De ovenfor nævnte forhold forekommer ikke undertegnede tilstrækkelig belyst,

hvilket kan skyldes upræcis formulering fra min side. Derfor beder jeg Dem

venligst besvare følgende spørgsmål:

a) Hvilke forhold i de af FTK foretagne undersøgel ser sandsynliggør, at

fænomenet, der blev observeret den 5. juli 1976 mellem kl. 22.30 og 22.50 af

både —" t Pog ’i._; - iJkan tilskrives et meteornedfald?

b) Afveg de nævnte F-104 fly fra en evt. forud fastlagt kurs, med det formål

at bedre muligheden for visuel og/eller radarmæssig observation af det nævnte

fænomen?

c) Kan den omtrentlige position og kurs for de nævnte F-104 fly oplyses for

tiden mellem kl. 22,30 og 23.00 den 5. juli 1976?

d) Er det i øvrigt muligt at få oplysninger om arten og omfanget af de af

FTK foretagne undersøgel ser vedr. de nævnte lysfænomener (observationen mellem

kl. 22.30 og 22.50 inklusive)?

Det skal igen understreges, at SUFOIs formål med at undersøge sagen er, så vidt

muligt, at indsamle alle tilgængelige data, med det formål at forsøge en identi-

fikation på sagligt grundlag, samt undgå evt. mytedannelse omkring den nævnte

observation. På den baggrund er det mit håb, at De vil besvare henvendelsen så

positivt som muligt, trods det tidsrum der er forløbet siden observationen.

Med venlig hilsen

Næstformand, SUFOI.

BILAG:

1)

2 )

3 )

4)

5)

6 )

7}

8 }

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

stk.

kopi af artikel i Aalborg Stiftstidende , den 6. juli 1976

kopi af SUFOI-skema, udfyldt af 1 V-p—
> . 5

kopi af militært spørgeskema, udfyldt af 1 . .ll",-5én

kopi af SUFOI-skema, udfyldt af -~ f

J
'— \l:7?

3for

kopi af kommentarer til bilag nr. 4)

kopi af brev af 8. december 1977 til

kopi af liste over spørgsmål til

stk. kopi af "tidsskema" /sammenligning af oplysninger fra forskellige kilder
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SKANDINAVISK UFO INFORMATION

Fl.yvctaktisk Kommando

Att i

7470 Karup J.

Dd:o.;^. : * 0 - maj 19 8 .

'il

Vcdr ^ observation af uidentificeret flyvenet objekt føn 5. in 'i

197 8 ved Hæsum, 9t>JjD Støvring og FSK Aalborg , 0 4 00 Vaduln.

^on næstformand ror SUFOT og fora ni ug er. h loka la .rrjuportogtam^r

i Tvord jyl 1 and, hader j sq harvad om Dcras hjæl’j i forbindelse ned

aftarfor takningen af O vennæVn t G- observation og dens oms Lær.diuhc-

der *

SFiqHi: ke.m til vort kendskab citer oimLale i Aalborg Stiftstidende

den 6. guli 19^6. vi Log sLraks kontakt med over^ergent

der var nævnt som onhav.amand til ciulysr.ir.^ernE 1

s—f i. k I en , '^svarede venligt vore spørcrsm.ål

og udfyldte cL af foreningens spørgeskemaer. Avisart.i.klen om-

talte fire observerede fænomener , man udtalte

overfør cj.s, at Ivan kon. regnede før første observat ion Tor interes

sant. De øvrige lænonener kunne have natur] ige årsager. Oplysnin-

gerne omhandlede derfor i hovedsagen kun den førstnævnte observa-

tion.

MéJ bistand fra fik vi senere udleveret eu

kopi af on rapport han nodskrev straks efter observationen og

derefter sendte til FTK, Karup, ifønue rapport indeholdt ppl vånin-

ger om alle observationer der. pågældende aften.

I ::i-:. .-|k-i

y.Ka:idii3v sk ufo i nffirmaten
b -

i i 1
1 Fiq-."^-ho,h :i i'-jrr

u lo nvl - Iføsf tos ti DK-2t^0 0 S ntofco Danmark -9 1177 2!:,



2

SUFOI kontaktede derefter den civile observatør fra Hæsum, der

gjorde ri-
- '

•

, opmærksom på fænomenet ved en telefon-

opringning. Samtalen fortsatte i øvrigt under det meste af obser-

vationen. Den civile observatør bekræftede i alt væsentligt de

indhentede oplysninger og udfyldte med vor bistand et spørge-

skema.

Et stykke tid efter hændelsen kontaktede undertegnede C C

'

via telefon. Vi diskuterede bl.a. visse oplysninger der

enten ikke stemte overens eller helt manglede. Samtalen blev af-

sluttet med en aftale om at C C_ - -H—2111 fik tilsendt et

opstillet "tidsskema" og nogle skriftlige spørgsmål, som han

skulle søge at besvare.

Det var, og er, undertegnedes indtryk at; ,
.

var

indforstået og positivt indstillet på at besvare spørgsmålene.

Trods gentagne rykkere modtog SUFOI dog aldrig svar fra ^-j., _

{h— Dette kan måske tilskrives manglende tid eller an-

dre forhold som ikke er SUFOI bekendt. Under alle omstændigheder

blev denne kontakt altså afbrudt, og efterforskningen blev kon-

centreret om andre personer.

Af forskellige grunde måtte SUFOI henlægge sagen i et stykke tid.

Vi har senere genoptaget vores efterforskning, bl.a. fordi vi er

kommet i forbindelse med flere civile observatører, som fra geo-

grafisk adskilte positioner tilsyneladende har observeret det om-

talte fænomen

.

På denne baggrund tillader jeg mig at bede omat De foranlediger de

før nævnte" spørgsmål besvaret , både via det i materialet nævnte

militære personnet og andre implicerede. Samtidig er vi interes-

seret i oplysninger om omfanget af evt. undersøgelser og deres

resultat. I det hele taget beder vi om en udtømmende beskrivelse

af hændelsesforløbet.

Vi er klar over, at der nu er gået så lang tid, at en del detal-

jer ikke længere huskes af de implicerede, ligesom flere kan have

skiftet tjenestested, og af den grund kan være vanskelige at kon-

takte, men vi mener at kvaliteten af vidneudsagnene og selve obser

vationens karakter taler for en nærmere undersøgelse.
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Det skal understreges, at vort formål med at undersøge sagen

er, så vidt muligt, at indsamle alle tilgængelige data, for

på den baggrund at kunne vurdere om det observerede kan identi-

ficeres eller ej

.

SUFOI har hidtil været tilbageholdende med at offentliggøre

den ikke færdigbehandlede rapport, bl.a. af frygt for mytedan-

nelse. Af forskellige grunde blev hændelsesforløbet offentlig-

gjort i Aalborg Stiftstidende den 5. februar 1983 sammen med

omtale af andre uopklarede -observationer. Det skete i forbindelse

med markeringen af SUFOIs 25 års jubilæum og lokalafdelingens

10 års jubilæum i Aalborg.

Idet jeg ser frem til Deres svar, takker jeg på forhånd for

Deres ulejlighed og venlige hjælp.

Med venlig hilsen

r ' y -
--

Næstformand i SUFOI

.

Bilag:

1 stk. kopi
1 stk. kopi
1 stk. kopi
1 stk . kopi
1 stk. kopi
1 stk. kopi
1 stk. kopi

af artikel i Aalborg Stiftstidende den 6. juli 1976

af SUFOI-skema, udfyldt af __
•

af militært spørgeskema , udfyldt af f
af SUFOI-skema, udfyldt of Cif t-V-" for . :

af brev til *
lT . af b. december 1977

af liste over spørgsmåi tili-ZZ

af "tidsskema n
, etter sammenlvgmny item oplysninger fra flere

kilder.
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SKANDINAVISK UFO INFORMATION

UFO-SPØRGESKEMA
(UFO: UIDENTIFICERET FLYVENDE OBJEKT)

INDSENDES HURTIGST MULIGT TIL:

SUFOl’S RAPPORTCENTRAL* CARSTEN HEDEGAARD PEDERSEN.

MØRKELMOSEVEJ 2. 2980 KOKKEDAL. TLF.: C03D 18 04 26

Undersøgelse Tegner Foto Referat u n un tilsendt Kop)

Rapport nr.

Opt. den

8 i 7
19
76

I

C

1. Navn 2. Stilling
,oversergent

3. Alder

21 .

4. Adresse 5. Tetefo "
.

"1

6. Må SUFOI ved evt. udsendelse /
offentliggørelse af denne rapport, nævne Deres navn /stilling /adresse: Q^ej (S*t X)

7. Observationen fandt sted den
^ 1 7

fra kl-22.4o til kl. 22.5o Varighed ;
''

sek!
’

8. Observationssted (nøjagtig) ppe"jleV

S Klart

9. Vejr. og Ouoky«
lysforhold ov.r.ky«

Diset

PJ Tåget

|
(Finregn

1 1
Regn

Hagl

Sne

[
[Torden

Vindstille

Let vind

Blæst
j j

Lyst

Vindretning fy] Morkt

3&l6° TemperatUr f j
Tusmørke

(sæt X)

10. Solens/månens stilling

da De så på objektet

|
[Foran

| j
Bagved

Q3 LU« over QTil venstre

] Til hejre Ikke synlig

Ikke oppe

Ved ikke
(sæt X)

11. Antal objekter eet

12. Farve hvid

13. Havde objektet: Hale Q
(Dampstribe, som efter jetfly) Kondensstriber

(Lysende krans) Korona 0
(sast X)

13 a. I såfald, hvilken farve? hvid

15. Så De spor, affald, eller rester fra objektet?

14. Form: Tegnes med evt. detailler, såsom formation, hale, korona,

vinger, eller andet vedhæng. Angiv med en pil i hvilken

retning objektet ftøj.

/
a

7S

Opgiv arten: 116 j

16. Er ovenstående blevet fjernet? - Af hvem ?

17. Objektets lyd ingen
18. Andre effekter (såsom blinken, mærkelig flyvemåde, el. andet)

19. Foretog objektet Kursændringer

Højdeændringer (sæt X)

| 1
Hastighedsændringer

20. Bemærkede De lys-, lyd-, eller farveændringer

i forbindelse med manøvrerne
j ]

Ja

S Nej

Beskriv disse nærmere

under pkt. 36

, „ ,
SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG: [UNålehovede Q 25 “ re X)

21. Objektets størrelse mellem tommel-
Fu ,dmi „.n er pi

m

,d Ø/Ert Di krone L.ngde i cm

og pegefinger i UDSTRAKT ARM ært ved brug af denne metode g] if) arp
|

1 5 krone

Svagt ©Stærke
22. Objektets lys

[>l,nd«nd«
1

O Konstant
23. Var lyset K

, J
<«**)

'
j

(Pulserende

24. Hvordan fik De øje på objektet?

efter opringning

25. Hvordan forsvandt objektet af syne?

som ved afbrydning af lys

26. Passerede objektet foran /
bagved noget, f. eks. skyer eller terrængenstande? Beskriv det nærmere

nej

17 Fot° ‘“‘ X>

/b
28. Evt. vidner. Opgiv navn og adresse

Prlt . c__
. esk. 723

FSN ÅLB.29. Anslår selv

Objektets hastighed km /t

» størrelse m
1 n O



30.. Objektet sås med og gennem
| 1 Blotte øje

j |
Briller j |

Autorude

[gj
Kikkert (hvor kraftig?)

g]Teiejkop (hvor kraftig) ?

31. Hvad tror De seiv, det var De så? ukendt ly S

32. I hvilken kompasretning (eller verdenshjørne) befandt objektet sig, da De fik øje på det? Syd

I hvilken kompasretning (eller verdenshjørne) befandt objektet sig, da det forsvandt? Syd

Angiv, med et kryds pi skitsen til

venstre, hvor højt pi himmelen

objektet befandt sig, da De fik øje

på det.

36. Beskriv hændelsen kortfattet, men så udtømmende som muligt

Angiv med et kryds pi skitsen til

, venstre, hvor højt pi himmelen ob-

\ jektet befandt sig, da detforsvandt

Diagrammet til venstre viser hele

himlen, som den tager sig ud for

enhver observatør. Observatøren

tænkes stående i midten af kuplen.

Ved brug af dette diagram, kan

man give et tre-dimensionalt

billede af det passerede.

Et objekts kurs over himlen kan

vises ved at forbinde de punkter,

objektet befandt sig på, med en

lige eller kurvet linie.

For at lette arbejdet er linierne på

den nordlige himmel tegnet med

» stiplet linie, og med en fuldt op-

trukken linie på den sydlige.

Angiv med et X hvor objektet

o kom ti! syne. Tegn kursen og mar-

^
kér evt.. stop med O. angiv med

en pil i hvilken retning objektet

fløj.

..observere en..krafts

mod Syd. Da jeg havde vagt, talte jeg med vagthavende officer om

det, og medens vi snakkede, og samtidig så på den lysende plet,

Tdrsvåhdf'"d:en''' pludselig.

jeg erklærer, at oplysningerne er rigtige

PSD Ålborg
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SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L

n

Iagttagerens Navn

Stilling: .
Alder: VP?&_ Syn: ØAtete.

Adresse: C
-V_ _ . fAteP. -

vt TelL: ... _

Iagttagelsesdato: 'O
1? 19.^ Klokkeslet: A?

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): te-^te3 '

c?&> tetete* /tete//~ UWtete O'teS

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

fef > . . te //V
rE (nøjagtigt?) (-^terrÆ te

Genstand
te te?oJb 2>/££Ad7>

*$7-/?*er£/b x-5

s

y-/*s o tete* *

te°te.?> / J) te te é?>0 O ^tete
' /^/ g/a ^^s., ' -A- *7" P#v x<\” *** /«’ te/.te >rxa
om muligt, paa Papirets Bagside ct Rids over Genstandens Form).

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):

/?gC$tete te te/2) te / VS’. /?£/? /te/? tecte /SJpgc **/ te/s /sjtetete
’

te/:i ^vy- £>-^ gzr i' teystzr Axx ,

//?,/ r /Tø££s/sy T)/- tedOA?tete//o te__
_ P f*

//& te/teo si te& '"ff^cgn^om ""muligt, paa Papiret.^ffa^side ct

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):
/*v£ teCS'*

’<? tete/i te

te/Ete-r Ate te /p <este'v s. teteAftete. tete? te^ cte teteo $ ec teote <,ytegr:

2te/ J,
/?te *?o Ste>?c?%7£ Ote teatetete^ tetete tetete? tete/ te

tetetete- tesssftete teXS~ te: Ote te?stedtete* Ajte^op ~ te 7 O te T/te Ete? T

dfr-

. /Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: . .

‘'/p/te

Oplysninger, der kan give Floldepunkter for Flyvehøjden:

tete tete

tete te ctete:
—

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende)

:

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?
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SKANDINAVISK UFO INFORMATION

UFO-SPØRGESKEMA
(UFO: UIDENTIFICERET FLYVENDE OBJEKT)

INDSENDES HURTIGST MULIGT TIL:

SUFOI’S RAPPORTCENTRAL- CARSTEN HEDEGAARD PEDERSEN.

MØRKELMOSEVEJ 2. 2980 KOKKEDAL. TLF.; (03} 18 04 26

(Undersøgelse

7. Observationen fandt sted den ^ ^ 19 fra kl
fø //5p tilkl - Variqhed :/^ /yP-C^'V'

min. sek.

8. Observationssted (nøjagtig) 67^6777lp/)6t/[/, gOP/ZZjYi/
13 Klart

| |
Diset

9 - VeJ
'

r ‘ °9 Letskyet 0 Tåget
lysforhold

ØOverskyet
|

[Finregn

/

ØRegn
}

(Torden

ØHagl j 1
Vindstille

ØSne 0 Let vind

0 B!æst Lrst

Vindretning Mørkt

0 Temperatur j
[Tusmørke

(sxt X)

10."S©Jer»/månens stilling 0 Foran

da De så på objektet 0 Bagved

ØLige over ØTil venstre [3 ikke oppe

[ØTil højre Ikke synlig Ved ikke
(sæt X)

Tegner Foto Referat un un tilsendt

KOPI
Rapport nr.

Opt. den

19

Opt. af

- —
r-

1. Navn 2 - Stmn9^/%ø//fåir

PBgSHHHp

3. Alderl/^

4. Adresse / f£Zo S7øI//?ja/6
/Sis? \ * —

5. TefjJ
~

6. Må SUFOi ved evt. udsendelse /
offentliggørelse af denne rapport, nævne Deres navn /stilling /

adresse:
j=jj^ej

- .7 _
(sæt X)

11. Antal objekter

11. Farve 6/i//Dj IPS
U

13. Havde objektet: Hale 0
(Dampstribe, som efter jetfly) Kondensstriber 0

(Lysende krans) Korona ØJ

(sæt X)

13 a. 1 såfald, hvilken farve?

15. Så De spor, affald, eller rester fra objektet ?

Opgiv arten

:

16. Er ovenstående blevet fjernet? - Af hvem?

14. Form: Tegnes med evt. detailler, såsom formation, hale, korona,

vinger, eller andet vedhæng. Angiv med en pil i hvilken

retning objektet fløj.

5-5'

u
17. Objektets lyd SVJfflGN "

18. Andre effekter (såsom blinken, mærkelig flyvemåde, el. andet)

05£? 6/p (/O. P£P6 l/løj fowsffig

19. Foretog objektet 0 Kursændringer

[0 Højdeændringer (sxt X)

| |
Hastighedsændringer

20. Bemærkede De lys-, lyd-, eller farveændringer
•--3 Beskriv disse nærmere

i forbindelse med manøvrerne [V] ja
, , „ ,,

JS; under pkt. 36

0 Nej

, „ . SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG: QNålehovede O 25 øre (**t >i)

21. Objektets størrelse mellem tommel-
FuWmå „, n er pi m .d Om l krone L<„d. i cm

og pegefinger i UDSTRAKT ARM ært ved brug af denne metode Øin nre
[

1 ft krone /C?’ K

I 1
Svagt ØStxrkt

22. Objektets lys ^ Midde|
X|

ffl Konstant
23. Var lyset j£{ n , ,

(*« X)

1

jPulserende

24. Hvordan fik De øje på objektet? ^Y/P Øj£~ /?/§’ féAJ

PP&7/67ZP&UCg S7j5%Até.&m( S/C

25. Hvordan forsvandt objektet af syne ? ,

^-4>J5VS7' SWPKB6£6 / 25A//T/4

26. Passerede objektet foran /
bagved noget, f. eks. skyer eller terrængenstande? Beskriv det nærmere

27 F°‘° §li “*‘ X)

/fa

28. Evt. vidner. Opgiv navn og adresse

//CZS76(JZSpAz
29. Anslår selv

Objektets hastighed km /c

» størrelse m





Kommentarer til obs, d. 5/7 1976 af

Hændelsesforløb:

Den 5. Juli 1976 ved 22. ^o-tiden gik observatøren og hans søn

over gårdspladsen ved bopælen. Sønnen fik øje på en "stærkt ly-

sende stjerne" i Sydlig retning knap lo grader over horisonten.

Han udpegede obj. til og de lagde* mærke til at

obj. bevægede sig op på himlen, som et flyvende obj., der havde

en nordlig kurs. Lyset var hvidf, som en projektør, og bevægede

sig roligt og med konstant fart. På et tidspunkt troede de, at

der var tale om et fly, der havde tændt en landingsprojektør,

men lyset var for svagt.

kone blev også gjort opmærksom på fænomenet, og da de

havde studeret obj. et stykke tid, blev de enige om at ringe

til Flyvestation (FSN) Aalborg for at rapportere.

Mens f t-elefonerede^holdt sønnen og konen øje med objektet,

og rapporterede til ./gennem døren.

Da i fik kontakt med den vagthavende på FSN Aalborg, befandt

obj. sig i en hajde af ca. 4o~45 grader over horisonten, og den

vagthavende kunne bekræfte observationen, da han og to kolleger

kunne se obj. med det blotte øje i sydlig retning.

r -kunne høre at den vagthavende talte med radarfolkene, der

blev bedt om at finde obj. på deres skærm. De rapporterede at de

intet kunne se på radaren, selvom den var rettet i den rigtige

retning.

Da lyset var i ca. 6o graders højde kunne man fra gårdspladsen se,

at ibbj. i virkeligheden bestod af tre (3) lys anbragt i hver sit

hjørne af en ligesidet trekant, med en spids i flyveretnin-

gen (se tegn.)

Lige før obj. nåede zenith, kunne observatørerne i Hæsum høre en

"summende, højfrkvent lyd" fra obj. Dette rapporterede til

FSN Aalborg, og den vagthavende udtalte at "det lyder interessant,

det må jeg skrive ned".

Umiddelbart derefter talte den vagthavende om at han ville sende

nogle jagere (2 ell* 3) af sted for at se på obj. I det samme

hørte
1

__ _ sin kone sige at lysene slukkedes (da var obj. i

zenith), og han sagde til den vagth. at han godt kunne spare at

sende flyene op, for "nu slukkede de". Dette kunne den vagth. be-

kræfte fra sit'obs.-sted, men sagde at det ikke gjorde noget, for

flyene kunne nok få obj. på ind på deres næseradar, og de kunne

nok ikke se lysene alligevel. Han tilbød at ringe tilbage til



K.otnmBfitarer til obs* d* 5/7 1976 af :

fortsat *.....

C/'
-

hvis han ville høre om jagerne havde haft held med sig.

Derefter afbrød de samtalen, og
11

,
'gik ud for at slutte sig til

sin kone og søn* Han kunne også høre lyden, der stadig kunne høres

efter lyset slukkedes, og indikerede at obj . fortsatte med uændret

hastighed, på samme kurs. Lyden kunne høres i ca. 3-4 minutter efter

lyset slukkedes, og forsvandt i det fjerne, som når lyden fra et

fly "fader” i det fjerne.

C talte med den vagth. i 5 - 6 min., altså' fra ob j .

kunne ses i 4o-45 graders højde, til det slukkedes i øenith.

Hele observationen varede i ca, 12 - 15 minutter, altså fra de fik

øje på obj . og til lyset slukkedes (hvis man lægger den tid man

kunne høre obj . til, kommer den samlede obs. -tid op på ca. 15 -

2o minutter*)«

SM-il

Hvert lys i trekanten var på størrelse med en kraftigt lysende

stjerne, og afstanden mellem lysene var ca', lo-12 mm i udstrakt

arm* De ændrede ikke på noget tidspunkt afstanden indbyrdes,, men

man kunne ikke se om lysene "hang sammen"
,

eller der var tale om

tre uafhængige lys, der fløj i formation. Intet udover lysene kun-

ne ses. Obj . bevægede sig med jævn og konstant fart under hele

obs. .>. •

•

Fra Hæsum kunne man se flyene, der krydsede over området. Efter

de forsvandt mod Aalborg, ringede den vagthavende, som lovet til

v • > og fortalte at flyene intet havde set æinbM, og

intet havde fået på deres radar. Men han spurgte også om man havde

set noget fra Hæsum efter lyset slukkedesi r
~

i svarede at de

havde observeret ét ob j . eller "lys" , der bevægede sig fra NV

til Sø, og som krydsede himmelbuen med en fantastisk fart, Kele

turen tog højst 5 sekunder! Den vagthavende indrømmede at han hav-

de spurgt, fordi man havde observeret det samme derfra!

Der sluttede observationerne for
: 3 families vedkom-

JE^det^.

Jeg erklærer, at ovenstående oplysninger er rigtige

A s

. den f /'-•* 1977
V

Underskrift

KM



Aalborg, den 8. december 1977*

Operationsafdelingen

Flyvestation Aalborg

943o Vadum

Hermed fremsendes, iflg. telefonisk aftale, skriftlige spørgsmål

ang. observation den 5 • juli 1976.

Jeg har opstillet en liste, som bedes besvaret punkt for punkt.

Yderligere kommentarer er meget velkomne! Besvarelsen, samt bilag,

bedes returneret til undertegnede.

Selvom det er en lang liste, er det nødvéndigt med en besvarelse

af disse spørgsmål, for at kunne fortsætte en seriøs undersøgelse

og vurdering af disse observationer.

Observationen, der er benævnt "den første", er selvfølgelig den

mest interessante, og samtidig den vi kan vurdere bedst på viden-

skabeligt grundlag. Men også de følgende observationer har interes-

se. Bl. a. er nævnt et objekt (lys), der "foretager et drej på

mindst 45 grader på meget få sekunder". Vi har modtaget rapporter,

der tyder på bekræftelse af både denne og de andre observationer

(rapporterne stammer fra bl. a. Gandrup, Støvring og Hestrup Enge).

Jeg vil derfor bede om at spørgsmålene bliver besvaret så nøjagtigt

som muligt.

På forhånd PAK!

Med venlig hilsen

P.S.: Jeg er til disposition eftermiddag og aften på tlf .

r



fj

LISTE OVER SPØRGSMÅL I FORB. M. OBSERVATION D. 5* jli 1976:

j.« OBJEKTS

A) Hvilke vidner observerede det 1. objekt udover _
--

O' J ' Og C_r -
•- -fc

(Hvem er de "to kolleger” nævnt i rapport

Så vagthavende officer ob j . - Hvad Bå C‘ ^
(se pkt. 4 i sammenligningsskemaet)

.

B) Hvad er det korrekte tidspunkt for observationen?

(se pkt. 1 i s2i£gn. -skemaet) Notér venligst om tidspunktet

nævnt i FTK-skemaet gælder tidspunktet^ for opringningen ell.

starten på observationen (Bemærk at ;

udfyldt SUFOI-skema så sent, at tidspunktet ikke behøver at

være korrekt hér)

•

C) Hvordan kom GCA-radaren ind i billedet - havde man et mål -

kunne højde/afstand beregnes (beskriv!) ??

(se pkt. 3 i smign. -skemaet)

L) Hvordan kom de to F-lo4 ind i billedet - hvem var ansvarlig

for scrambling?

E) Hvordan beskrev ^ ^ =
. —1 .. ..jOob j ektets lyd - i tele-

fonen (se pkt. 2 i smign. -skemaet - bemærk uoverensstemmelsen)

F) Kom der andre meldinger om objekterne (udefra eller fra EKYT-

personnel)?

G) I cl / ”
i; SUFOI-rapport beskrives objektets kurs

som nordlig. Kunne dette observeres fra FSN Aalborg (beskriv)?

H) I FTK-rapporten angives: "efter ca. 3o sec. kom lyset igen.

Det var nu svagt og pulserede mellem hvidt og rødt. Dette

svage lys forsvandt langsomt mod sydvest".

Hvem så dette?? Blev det bekræftet af andre??



LISTE OVER SPØRGSMÅL I FORE* M. OBSERVATION D.

fortsat* * .

.

5* juli 1976

side 2.

2* OBJEKTt (benævnt ”3* observatioif i Aalb* Stft*)Y

I) Hvilke vidner observerede dette objekt * kan navnene på

GCA-personell et oplyses - var c .— .
— —-D vidne

mens han havde telefon-kontakt med FSN-Aalborg (ee pkt* 5

i smlgn. -skemaet ) ??

J) I Aalb. Stft. nævnes at denne observation "passer med ob-

servationer, der lidt senere er foretaget i Østersøen",

(se pkt. 5 i smlgn. -skemaet

)

Hvem foretog disse observationer - hvad Bå man??

K) I FTK-rapport en angives: "observetet direkte syd EKYT

ca. 231o A". Dette harmonerer ikke med de opgivne tids-

punkter for 1. observation (se pkt. 1 i smlgn. -skemaet

samt de nævnte kilder) •

Hvad er forklaringen?

L) I FTK-rapporten nævnes et objekt observeret kl. 23o6 A

(hvorfor er det nævnt sidst?). Beskriv DET OBSERVEREDE

nærmere (udseende, hastighed, vidner m.m.).

M) Er det muligt kort at beskrive hændelsesforløbet (omfat-

tende alle observationer), set med Deres øjne, i krono-

logisk rækkefølge?

BILAG:

+ 1 stk. kopi af artikel fra Aalborg Stiftstidende d. 6/7 -76

+ 1 stk. kopi af SUFOI-skema uflfyldt af C .

1 stk. kopi af FTK-ekema (SPØRGESKEMA)

1 stk. kopi af SUFOI-skema udfyldt af f- -- ‘ for'-T

^ -o?, Hæsum

4- 1 stk. kopi af "sammenlignings-skema" udfærdiget af ( ~~

1 stk. SUFOI-pjece (til orientering)

- De med 4- mærkede bilag fcades returneret.



SKKKA til summ rul i gr lnv n f-12 en kilder veo ri observation a» ' / ( J - f

EfflE

Pidspunktet f.

observationen
og/eller tids-
punktet f. BS1
opringning til
?SN Aalborg

Lyd fra obj

.

ladar

Aalborg Stft,

d. 6/7 1976
/SUFOI

spørgeskema

omkring kl

.

22.30/opring-
ning

i ? ./FTK-
spørgeskema

kl. 22. 4o/ starj

på obs.

ingen lyd

Vidner til 1.
observation/
ob.j . set fra
Bæ sum + FSN
Aalborg samt.

ikke noget sik-

kert spor af
obj

. på radar-
skærmen

"Vi (F SN AALB-j Frlt v
ORG-personnel )

^ ESK.723
kunne også se

! T npfr

det." een
(

")

!t kl. 22.46 A
(7-8 min. om-
kring dette
tidspunkt ).

/opr. ell.
start ??

A
,
Hæ sum/ SUP0

1

spørgeskema

kl. 22.3o/start
på obs.

svag brummen
(rao^tor) _hørt
af

,yr

- * lyd, som fra f.

højfrekvent sum
men (ikke motor

dattei eks. fly)

.

Kun nævnt i
forbindelse mj
senere obs .

,

visuelt

Wing Op s. +

terT?)
4- o aak;

hørte at GCA-
personellet for
søgte, men inte
kunne se på ra-
darskærmen

ih ha s: ru 4

s¥n(I) + OHO +

"to kolleger"

Vidner til 2. : (benævnt 3-
|

observation/ observation)
obj . set fra ,

"passer med ob-

Hæsum + FSN
;

servat i on, der
Aalborg/WFW-Øsé lidt senere er

1 foretaget i
:

;

Østersøen(?)

up s. + gca*
(visuelt)

jbh
.. + hustru

+ søn + OHO

2. observation:
/beskrivelse

"en lysende
genstand pas-;,
serede pladsen
med stor fart:
fra vest mod
øst .

"

Hvidt lys, der
[bevægede sig' m
I stor hastighed
jWNW-ØSØ. Obser-
veret direkte

;

: syd EKYT ca. !

t 23.10A ;

"et lys, der be-
vægede sig fra
NV til SØ. .

.

. . .krydsede him-
melbuen på høj si

5 sekunder"

Udfærdiget af

:



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS; CHQDDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

£> l'/Z/Lm C K /J Alder: Syn:

•

:_ „Jl : ^ ?t>

evt. Telf.: C-

—

Iagttagelsesdato : — L— 19 Klokkeslet: ^ JL?— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) :
& S,.

,

c
, Z ^

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden
-

?
i-ypzjéz

Angiv ved et Rids, under hvil# Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) :

t i/fi e. L wfg, 6 7£a/ Aft d £

T J C f'éA/d Æ77 /f

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

A49-777^ASé:7>

71/7- tfj y$M Æf-7/l'fL /S So

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 7.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden

:

C//?7 i)£V J te- 7

97

é

Af S ££C.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse):



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(ECS; CH0DDEN INT_2o2o9)

Iagttagerens Navn:

Stilling:
f Xl./ - . ’lf

- Adresse:

— evt. Telf.: _

Syn: i

Iagttagelsesdato: ./ff j
../&• l9_^2rKlokkeslet:

—

/<5? (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

/S $skr- ^LAamu^
/imAJyyA'i't4- 4^hl /umv^A y

v

I hvilket verdenshjørne saas Genstanden? —
Angiv ved et Rids, under hvils,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) :

{j CK/Cs/Yis

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

^ A / ’ /— /si / L
> . „ si * .. / . Vn ,//, # s4 * // Ad s^ A jÅsr~f3s//fs

sCyutt/A' siyU^^'' i

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne :

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): /<&

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag

:

^ .

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): A^' —



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. ,

(JRCS : CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:
Arbejdsmand Alder: 42 Syn :

Normalt

— Adresse:

— evt. Telf.:

r j 372.0 Åkirkeby

a. - .

“
.
"d

Iagttagelsesdato: 22
/
lo 19 82 Klokkeslet: .

(najagtigt?) +/’/ 5 min.

Iagttaget fra (nøjagtig .SteHan g ;Veke1 ;
Grøfteknæk ^00 meter øst for 960027

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil# Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
Een flnSer5 bredde 0Ver

^ v
1

ho risont en

.

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.) = .

så stort som fuldmåne. Forreste halvkugle i flyve retningen havde gulligt lys,

- bageste halvkugle blåligt lys. Lysstyrken næsten så kraftig som en billygt e,

og med en 2 meter lang hale af blåligt lys. _

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —— —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: .
Syd

,

mgd,
..
iiord_. ,—

.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: IaSen »
- men genstanden forekom

at være langt borte.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfly ve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):
Ingen.

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. h?):

Har nogen fjernet Rer= -f Genstanden? ! saa Fald: Hvor beror de?



Iagttagelsesdato: j .

7 19 Klokkeslet: ^ /jZjlÆ-. (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Sterlangivehel: Sfaw/tf-, S/tjern/ peg' føj/f*

®<ræ±

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, 1.): //^ $
/jfl X. ^^7/^

l&rtp7 , 3 sne/er /' /tr /?uer , /*ja/-c Åtå/Z/^s? / é/s+n
* < f ^ /

/ /
Aå/lrdfc/* JtøSn /h#L

/

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ^>//r?/fjLL.

/m ty?##/ é/øfafnåfm /'r?^rAcr//n/
s/^pede æerBøq S#

å/ k/jiod/ %j€r %-r l/k, , S##7/e(/e6 /#/>?^ Crt/^/é&rr é?/oi_å/ cirkl* E/joé// noer Ytr SA/n/et/es /#/>? X

¥rrstræf?d/^ Te/^/M S^r? #/<? før

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden

:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

*

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :
é/d

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn: ! '•—„». - -‘dg:

- Stilling: Alder- 2° Syn- InSgE korrektion

- Adresse: (L. ' T” _ 1913 KEH ¥»

- evt. Telt.: '

.

Iagttagelsesdato: JÉ./JL. 19_®£ Klokkeslet: - (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelsel: Møllegade (Ved dm .jødiske kirko)

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? V^M Så genstanden bevæge sig metøu

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand lodret over de 3 per-
ken Skraavinkel (v), den saas: *»*«- der så geastan-

v
\ den (lys)

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed n i ) W csu 10-12 lys

.fidelt 1 3 rrtsTmer weci It.^e mstnm 1 hyer« lysene indenfor hver gruppe var eta-

tionar aedms de to grupper roterede i forhold til hinanden so« i et mtematisk

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etJJRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd n 1 ?V Lydene var ovale Og aå ad

gw-wnrislmam, lysene var klart hvide uden tendens til tilsløring, ingen lyd, eller

reg, lysstyrke 1 forhold til gana^siiltsatjersssr 4 $Qfét dybdevirkning adan dog

at kasse angive afstand

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: H? - SØ

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Oe 5 gersorer ligger inde aed tegniager der er lavet fur de begyndte at tale

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :
Genstanden, blev tam set i ca. lo

pa grand af bebyggelse* Iagttager

I Tilfælde af Nedslag: De 2 andre personer ostkring 2o år* Sya, ingen korrektion«
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _____

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: Flyvestation '-ferlose

Karakteristik af Kilden: Bolig °« fattet troværdig)

Nedslagssted bevogtes af:_

Fons. 3622



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttageisesdato: 22/ 3 19å2_ Klokkeslet: _2Q5M (nøjagtigt?)

fra (nøjagtig
^.»^..'.Universitetet i Århus

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Kurs N.

ca. 60°-70°

til ca. 80°

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.)

:

l

kons t§nt orang e,

(fra rund orange til ovalt orange)

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): _— — ——

*

Gled henhover himlen, blinkede.

Søs igen kl. 2130A, laver ryk frem og tilbage, samme lys, orange konstant.

Nord
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne :„ —

Måske 1000 km/t.

Nedslagsvinkel (u)

angivet Ved en Skitse
u



inif*v

Iagttagerens Navn:

- Stilling:
SKOLEELEV Aid«: 13 ir Syn: ,J10R^iLIBRILLER )

Adresse: «.

evt. TelL

:

SILKEBORG

“ ™—“ 20/2 kl. 1 930" 2330

lagttagelsesdato : 4'ftJ-L. Klbjckeski:

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): „SiLilEBilRG,-. .-.,-

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil««,

ken Skraavinkel (v), den sass •

Eksempel: Iagttager

*"

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L):

BIL STØRRELSE, BLINKER GRØNT OG RØDT, AF OG TIL BLÅT OG GULT.

(Tegn, om muligt paa Papirets Bagside '
etpRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

—

SIG AF OG TIL, BEVÆGEDE SIG PLUDSELIGT OPAD.

Genstandens Flyverétning i Forhold til Verdenshjørnerne

:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Fiyvehøjdsn: HØJT, HØJERE END NORMALT FOR FLY.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det log Genstanden at

genhemflyvé en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved ét Par Pile som høsstaaende); —^ — *—-- —

i Tilfælde af Nedslag:

Nedsisgssted (nøjagtig Angivelse): ;

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedsfagsøjebiikket (Eksplosion o. i.?):

Har nogen fjernet .Rester af Genstanden? I -sza Fald : • H vor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden : «.



Bilag til FTK skr„ OP-2 3O7/UF0-139

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

Iagttagerens Navn: „
- —

- Stilling': Politibetjent Alfe. 26 År
.Syn; 6/6

— Adresse: j

—

_g . ... u l.i:. ggioo Varigae

- evt. Telf. : (ti
"

Iagttagelsesdato: 5./ .
lo 19 81 Klokkeslet: 2I38A (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Nedenfor bopæl

I Hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids* under hvil-

ken Skraa vinkel (v), den saas

:

Genstand

45 - 6o
c

Eksempel: Iagttag
—

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. IV lor?rns~fcxoix

—BoQm,erang£o,rmet..*...2..-. Q genstande, gulhvidt lys

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1 .?): . stor hast

iiurtigere end jagere,, ingen lyd, vandret uaccelereret fly.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden

:

Stor ha j d e (En t.& fJ_vh.gi:i ri e

)

_ -.Værløse by - Flyvestationen

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): NA

Nedslagsvinkel (u)

angivet Ved en Skitse

som hosstaaende

:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald : Hvor beror de?



B'Shr $i>n$pørtj5i( fm ^>$n (iL d<d‘ åyA~d-

Qpl^if- tir* HTpyfcfii dé-nhulf- aru/tndit dw sIøjj& ^jiii&hLiij ft

(j
(*$h»d- t> l tViU^i'i fp$kt§0-f i//tjy>tj dik d-^ ndff

dw Ut%}d< O^-iUit a f ha-vi J&^rey/I'
J "

h vt>t di** biy&fyd sd fy Ht-df c^it fn

pf å&d/JfrHQSj/firtid.

ch h fi-jst-W ipujd J)idri.

/ </ ff / J '
/_

_

L
*(t 4*> ltt kh tiji&eiifi. m>^ A*tv<d <&</ »H*k ..miYtjtøøyMA

af S4/U&- du* ,0‘h...h. (d.U~ diL tør*«* ry. t&tn'th '



FLYVERTAKTISK KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

N R. :

QP-2 307/UPO-138

DATO:

24 SEP 1961

(Bedes anført ved henvendelse)

Til

Emne: Uidentificeret ballon.

Idet Flyve rt akt i sk' Kommando takkér for Deres brev og den medsendte ballon

skal det herved oplyses, at man ikke i forsvaret anvender balloner som den med-

sendte.
Til Deres orientering kan det. oplyses, at det er Flyvertaktisk Kommando

bekendt, at lignende balloner som den medsendte blev solgt fra en af boderne

på Ho fåremarked i år.

g

Major

:hef !or Seredskabsplanlægningssektionen



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Rakettera o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

— evt. Telf.:

Alder:

.

Syn :

.

-fesager

lagttagelsesdato: __22/£ 19 Klokkeslet: 172.5& (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : ft rimptpian .

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Øst-

Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

2 (hvide) genstande (ikke-.a^j

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etgRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

langnnm, lydløs

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne :

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : goa .ro.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : ——
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed : —
Karakteristik af Kilden : Virkede .rolig Hg røgtern. ( tI£«J —

Nedslagssted bevogtes af: _____ — ——
J.fl. KMlTIift

taiviittTm*aofTtrKK|tt

Form. 3622



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

— evt. Telf.:

SG Alder: 23 Syn: GL

Jægerop^islejrea

Iagttagelsesdato: 2/ 9 19 Bl Klokkeslet: 22oqB

—

(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stpriangivelsp): Wnyril i ge* Htar af

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —Word , gående nand syd

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: ,,w * v
\

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):. —

on lyswnrt* gana-hmiri
, gå e>m*e> -fy« rrorfi f-il syd, ht*r stødt* ydarl 1 VPre 2- lysende

til m. ved Kyndbyværkai. De tre genstande blev stående i luftfilL-ga«

time. — —
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etflRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ——

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne : Fra aord mod syd-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : LJftillw 1.1 tal

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ——

-

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? —

Indsendende Myndighed: Flyvestation VæplpÉe —
Karakteristik af Kilden: —

Nedslagssted bevogtes af: — —
4, M. CCMITZ «*

Iagttager

Fortn* 3622



Bilag til FTK skr. OP-2 307/UF0-135

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. ,

(RCS: CHODDEN 1NT-2o2c>9)

Iagttagerens Navn: _

Stilling:
„Forpagter

— Adresse : __1

— evt. Telf.:

Alrlpr- 50 år Svn • godt (/» briller)

4QPO

Iagttagelsesdato: 23 . j3 19§1 Kiokkeslet: _015oB (nøjagtigt?) ja.

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): .
indkørslen til "Højrebylund" (tliLL. , Viliielms~

høj) - ca. 3 km øst for Søllested, Lolland

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ,

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
V

I

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1): se bagsiden

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?): se bagsiden

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: sydøst

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flvvehøjden

:

. Det regnede kraftigt med
lave skyer, og genstanden var under skyerne

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinke] angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?



Vedbæk, don 3* juni 19 Bl

Undertegnede blev den 27, maj 1981 af Luf traeldedistrikt Nykøbing F. bedt
om at kontakte omstående iagttager, da denne gennem Luftmeldekorpset havde
meldt om et uidentificeret flyvende objekt, som han sammen med sin kone havde
observeret, da de var på vej hjem i bil*

Det er først d.d* lykkedes mig at få telefonisk kontakt med iagttageren,
da denne har været ude at rejse.

Oplysninger til nærmere uddybning af forsidens oplysninger følger hermed:

1. På grund af mørket og vejret (kraftig regn) kan form, farve og størrelse
på genstanden ikke angives* Genstanden bar røde og grønne lys, muligvis flere
af hver farve og muligvis ovenover hinanden. Iagttageren mener også at have set
3-4 oplyste vinduer i den ene side. Genstande'udsendte et klart, hvidt lys,
der mindede om landingslys fra et landende luftfartøj, og iagttageren samt den-
nes kone troede først, at der var tale om et luftfartøj, der forsøgte nødlanding.

2. Ved første observation stod genstande^stille over nogle høje træer ved går-
den. Da iagttageren og hans kone steg ud af bilen for at se nærmere på genstan-
den, forsvandt denne med stor fart og med en susen som fra et landende fly uden
motor i sydøstlig retning og skjultes bag en lade. Da iagttageren nåede om på
den anden side af gården, er genstanden forsvundet.

3* Iagttageren undersøgte senere ved dagslys området omkring gården, men fandt
ingen spor efter genstanden* J

4. Iagttageren virker yderst fornuftig og nøgtern* Han har selv haft flyver-
certifikat i ca. 10 år, men deponerede det for ca. 4 år siden, da en god ven
blev dræbt ved nedstyrtning.

^major
Se c tor con troller



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o.
1. (RCS; chodden int_2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— SHHing- Alder:

- Adresse : _— - - ;

. 2^ Syn:

— evt. Telf.: _

Iagttagelsesdato: 19.2^Klokkeslet : ^.ÉÉ-lffriajagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

v \

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.) :

^

-£~

éryi-'f
" /'

>

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —

2
^

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: — ' ~ V.

Adresse

:

Alder: Syn: fe=£l

T if
^

Iagttagelsesdato: ^ v>/
^ Klokkeslet: *2-\ ^2rO— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): A
\

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? — £> fcsi

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Genstand

&
tb'ue-o"

Eksempel: Iagttager
,

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

f v_g,

tr “<r

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):.

Sv-C rP ^.\

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

^ —VvV) ^ *2±ål— —

£

vWc.<£aa

o^-i uA-fiX £ J
Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet \V ~

ved et Par Pile som hosstaaende): U
f

I Tilfælde af Nedslag: ^ n : i \
5

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ^v-' A-PA p^„<^ ^ \lJ±£===^

g ^—

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): V^s- A^Vyg-

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed^ ^

,

Karakteristik af Kilden: t-Qv'-yJ^
.

waA '

Nedslagssted bevogtes af:.

• N«Hiun-»WJ «T>K(*t

pG P 3<A^t'<2^3j_
Forra- 3622





37335 ionLab akdf+ ^353 9)7 555 ø,?ø(k91721 ftb gds

37335 ionLab dki?

37335 ionLab dk

91721 ftb gd

• .v
'

'

til ionlab*

netop modtaget toelgende fra

usgs t
national earthquake information service

^

an earthquake accurred at 1447 gmt the 4th of januar at 76,08

.degrees north and 67,82 degrees west 10 km beLow the surface.

a magnitude of 4,1 (richter)

2. cvsnanfoerte possition er ca midtvejs meLLem p-mountain og

savigsivik*

Venlig hilsen •

forbindelsesof f iceren

thule air bsse f 08 jan 1981^

37335 ionlab dk

91721 ftb gdmmnnnnnv

10.3b

5



Form«.

3622

J SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS . OHODDEN IHt-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt.Telf.:

Alder:. . Syn:.

< r-

lagttagelsesdato: 19Ék Klokkeslet:
^^ ^ (nøjagtigU^^ ^

Iagttaget fra (nøjagtig Stcdangivelse): .
^^5^

,
Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):. —

—

<d i Kto 'Vot^e klo ^

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (ElcsplosionerTRøg, Lyd o. l.?^t —
^ ^hOu£ ^lu^RcS^.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:
Hp'S T

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : — —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): - —
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?).

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:.

i, * «
t />

i ^



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

- evt. Telf.

. *r

Alder :
&Z Syn:

Uf*

Iagttagelsesdato : Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig StedangiveUe):

y/y

,
Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil#

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):.
&(///£> ZYi//y>

ty&$ /^&#F7/6/r 2>SS^£t/cf

£a/ lo ^

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etflRlds over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd .o. I.?):

~Jst/

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ..

7 /? & ^
/fy'/#

^

A££>*& T/L RT n’fr/T L/pjf

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

7 Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _

Cp.2-YowoAi

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af:

Yo/rfco -

l/(SRO£f?£l ~Tt?o Vrf^O/L-

//./?

Forra. 3622



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (BCS . ghodden INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: - —>

Stillinv*
^

.

— “

»1*,^^ Syn: ^"W-v-

— Adresse:

— evt. Telf.: —

+

Iagttagelsesdato: ^\
^ 19X

j

Klokkeslet:
° l / ^~. £(nøjagtigt?)

- , • , ^ 4^
iagttager ira ^nøjagug cucuuugivci^,. i

— —

/fiS 7
Genstand

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):

- ^ - ’l ar''

U! o

tf 'tXi. c'<7^ kc<^ <£. )

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —

& éXC — —

Genstandens Flyveretning

Oplysninger, der kan give

i Forhold til Verdenshjørnerne:

Holdepunkter for Flyvehøjden:

nn^-rd- A/W ’

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning el^er Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):
^^6

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag-

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i NedslagsøjebUkket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden : „

Nedslagssted bevogtes af:

% TsKlShjP /
n~-i-CL^ ir-c£<rv-tsi.o-L-r<T



Form«

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; CH0DI3EN INT-2q2q9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt. Telf.

OL .

h$*) ffieup
Alder: Syn:

lagttagelsesdato: 19.1!!^. Klokkeslet:

—

L

U

lL (nøjagtigt?)

. . . , . • fs*J. fc/tet/P*
Iagttaget fra (nøjagtig StedangiveJse): - "

Genstand

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve. Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):nstanaens uaseentie iruuu, jlulv^, '
,

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
l

J
«=»' / J J

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

^ SS£ lUC

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af:



Fortn.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
( RCS; cHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse :'-

- evt. Telf.:

Alder:

.

.
Syn :

.

r ,

Iagttagelsesdato: JlijL 19JJL Klokkeslet: W'faÆ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 6 ,
7 X* „!2S£-

JU'£yé

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

(Tegn. om muligt, paa Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

dW —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:. ^ ^
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: "" ~

2, —
Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet
^

ved et Par Pile som hosstaaende): ~
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —— ~ ’

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: —
Nedsiagssted bevogtes af:



Fortn.

J622

6

2?k<fé 4/
SPØRGESKEMA &

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende ,

observerede »Raketter« o. 1.
(HCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: Alder: Syn:

Adresse: $=*-t
TfrOL&U fftZiL2>/Z£/C'S?)

“ evt. Telf.:(J-.
. "~£L>-

C?5Ct*

Iagttagelsesdato; - -2^
! C~> 19^G Klokkesleti c (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig S»<*HangivpKp):

/

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

Eksempel:

Genstandens Udseende

/*bo ^ £ 40/74

,— Iagttager
/ / /

(Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

c A7g# S?g. /?s?7/s7 . S7?<?/&*77 ,

r
/(tø/? /as/*

'r
Efo/L <?<?<?'

(Tegn, om muligt, p« Papirets Bagside etvRids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ——

/ Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:



Form«

5^22

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (RCg; CH0DDEN int-2q2q9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling

:

9

Adresse:

evt. Telf.: .

Alder:

.

.
Syn:

~ -o T

Iagttagelsesdato: Ol/-^L 19.JlÉ Klokkeslet:^ ^°^?_?(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): —
H\j ft)G ^ <P\

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

too / G=. l) ^

(Tegn. om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):»uataiiuvua vpuuvi « ^“***»* — £ “ F ' ' .

vCuut-<> ?

V<lo ^ \-LxpZSX>^ siMA/Sn >
"kJ

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne
: ^^ ^ ^ s ^ p

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:—:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : — —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende;

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af:.

^UU D

ir



Iagttagelsesdato: _j£/i I9l£_ Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Ringsted EngelstrupveiL

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? - Mod nord

Angiv ved et Rids, under hvil*. j* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: ^-^^rT^00

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.

Adamski typen rund, rødt lys

(Tegn, om muligt paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Observeredes 1 4oo ' stecr i 8oo' , lydløs

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:,

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

/ Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror d#?

Genstanden iagttaget i ca, 3o min. hvorunder den manipulerede med iaqt~

Indsendende Myndighed

:

FSNVÆR '

Karakteristik af Kilden :
Afslørede stort kendskab til sagen - men må betegnes

Nedslagssted bevogtes af:.
som tvivlsom

Form, 3622



n c 7 c
Bilag til FSMVÆR skr. O 3o7 - U ^

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn: /
'

~ Stilling: - Fængselsbetjent Alder v..
3o år Syn:

— Adresse:
"
JÅnnisse Mord Helsinge

— evt. Telf.: _„
f

-

. :

Iagttagelsesdato: 19 36 Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stcdangivelselr Landevej midtvejs mellem Annisse og Helsinge

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? SSV

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkei (v), den saas:

:
Genstand

„0
V

i
4t.

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

-—Rund genstand ftra£ti.gr

.t gylt/tødt ly?

(Tegn, om muligt, pu Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

Lydløs, hang stille i luften ca . 3-4 min.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfiyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: FSMVÆR
! _

Karakteristik af Kilden: Pålidelig

Nedslagssted bevogtes af:_

J. I.HHRT1«
ffPRMnTTI'WTnilllt

Portn. 3622



Forrå

»

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS; Qmmm INT.2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse: ^
— evt. Telf,: £1

Alder:

.

V 69?-/
lA Syn: tÉL

Iagttagelsesdato:
'j'

19JlÉL Klokkeslet:

—

(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Rtedangivekp) :

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

<rirC-L-

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):—

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o, 1.?) : —__

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): - -6

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed : -
,

,
, —

Karakteristik af Kilden: .

Nedslagssted bevogtes af:



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« 0 .

1.
^ RCS; CH0DDEN INt_2o2o9)

—TSi”
snu;««. Al*r,. VI. Svn: VOftUAlT

— Adresse: : j __

.

8150 £&Å
.

— evt. Telf.:

Iagttagelsesdato: 2L/JL. 19&k- Kiokkesiet: 0°&~Q,!2G. (nøjagtigt?) LOKAL r/0

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): BoP/BL^ —_—

.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? .

—

N0(\ Q tJOftDyÉST^ —
Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

^
ken Skraavinkel (v), den saas: }0^!£°

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): G Xj£flK)£fh(?f

DOé, £AJ AN£LS5 H&9É. Rd>0 , \MA OHblvBT 5HA fA ftT/iY i~£P- ^£0

lAHHk LYS, — —

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: FRA MQ ^/?Pt/g>7

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :

—

i

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

getinemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse): —
Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? i saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden :

Nedsiagssted bevogtes af:.

HObr/tber ftfKoSSZ. APfNL Sé



bF^KUESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn: J
l-'- L~

— Stilling: Fabrik s arbe.i der Alder: ifL Syn : .

OK

— Adresse:-'?^ _
~~

V”!Knabstrup
, 4440 Mørkøv

— evt. Telf.rC ^ „i

Iagttagelsesdato: 19_M Klokkeslet:__2|05__ (nøjagtigt?) Hver aften fra 29/3-1936.

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Efter Knabstrup. Knabstrupgaard - efter Pram-

strupviadukten i ailden.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ®st.

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: 90° 30
°

Eksempøl; Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1 .); Oval - orange ca. som

stor st.jerne - størrelse variabel - varierende lysstyrke - blinker me d

2 røde lys. Gult lys i begge ender - tager facon så den ligner fly«

(Tegn. om muligt paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —Ravager sig men står og-

så stille ind imellem. Brummer nærmest som et fly,

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne^*5 arveret med forskellige retninger

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for FlyvchøidenY.arierende hø.jde.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): Fra meget langsomt til meget

hurtigt. Hastighed som sådan kan ikke anslås.

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _Nil - ingen nedslag.

iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed

:

.
Flyvestation Værløse -

Karakteristik af Kilden: Lyder meget troværdig, er meget sikker på observati onerne.

Nedslagssted bevogtes af:

4 . I, tftMHTt **
MMUfTtTVIMTmUlf

EINltMM

Form. 3622
VEND



Efter at have talt med anmelderen i nogen tid, meddelte hun, at hun som-

me tider havde været i tvivl om, om der kunne være tale om fly. Endvidere med-

delte hun, at hun sidste sommer havde observeret to biler, der holdt parkeret
med fjernlys tændt, således at lyskeglerne dannede et kryds inde over en mark.

Hun har ikke i år observeret biler parkeret på lignende måde. Anmelderen har

tidligere kontaktet Holbæk Politi, og her af den vagthavende blevet henvist til

at kontakte ' StTFOI, der imidlertid har lukket. Anmelderen henviser også til at

flere af hendes kolleger har observeret fænomenet*. Anmelderen er herfra anmodet
om igen at kontakte Holbæk Politi med historien, anmelderen har lovet at gøre
dette snarest. Samtalen med anmelderen er her optaget på bånd via lokaltelefon

sieniorsergent-1



'form*

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCg; CHØDDEN int-2o2o9)

Iagttagerens Navn: jg-

— Stilling: GOG?

- Adr«*: _C_.
'

- - .ZaplSTEMO

r* nu HUSTRU

__ Alder: ,

mQHALj

evt. Telf.: É_*‘_
x

_ ;
::p

I.gttag.fae.d.tof^JL 19ié_ Klokkaslat: 00H£... (nsjagtigt?) ^K4t fl °

Iagttaget fra (nejagtig Stedangivelse), . i »H- ™ ffOM^
( ijQ FOR ET VEJSKILT P£/l,mr£ /OHM. ZJ± BOlUUL —

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —
Genstand °

t

35~H°
Angtv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel; Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. !):——5 fø fl ft EL. f

SAHtfEVUEVt" HED EU TFAJU&&OLO SET f JM /ifSTAUQ N£D_

"

£ lu h'É&LÉ FOfiHET HALE AF (..ft "k H L JEUEØt ,
t^/uaj/S Vjglg

HAftbfAVT i FortNOLO Tii iiALEV l R60 køLié FAftJØE

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etvRid* over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): [AJGjLKJ—

- h^&LÉKJ r LitrUbAE VAftte OOfiLty-

AUUf.ÉU fpa tuj ftAner
.

pi 6PtOK)P ftP BiLKOaSEL tfAM 0£ft \HK£ Sife&i; MO^ET QH ^

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: FRA —— —
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:«

w
Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Far Pile som hosstaaende): b
. J.

—

(A g

fléJ HuATtOr CG EoLETE JoRD£tJ$ HRoHutU*
Iagttager

1 Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ,— — — '

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

^ cnechTEr heo ceippeH. QootZoz

f/d&EAj ELw*JtNE i OHftADET

Vå øer PAG /iiLDEkjQE nosppwr-

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: .

Karakteristik af Kilden: f

Nedslagssted bevogtes af: _____ —
:

ftOtørAEET ZøotOSZ NAK I&C? .. .
.

i



Form.

5622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
( HCS; CH0DDEN iNt-2o2q9)

r
Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

- evt. Telf.:

Alder: — Syn :

.

/ f

Iagttagelsesdato: 19^£ Klokkeslet :
_J^£^^(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):—

—

_j-r

Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. !.)-

t / /
*>C

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etJUds over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?)t.

*y ^ f
S 7f- 0 C/O° CC'U.f

' Vc>

/ T

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden: _

Nedslagssted bevogtes af:

D



- > / - ...j

y
ooi.

^ J,,J °/ >-«/—' .

(/Cf y
c-Ct-t-fym <. G/cy f >-x c<-y u7

£? r-7^L~7

(yCL\y^h^-

p

L<-<-S^-

Ct ti 7
<



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse;

- evt. Telf,:

Iagttagelsesdato: 19 . 86 Klokkeslet: 2o2c>g (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) :
Kingosvej . V Helsingør

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Hydést

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. i.):.

Tfnnrl nrn 7 /nrargf* . Rx nnrma 7

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. !.?):

Fløj i ret linie

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:
Fra sydøst mod nordvest

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Høiere end normale luftfartøjer

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : j min* Aåli.

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): £

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

£

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse

Karakteristik af Kilden :
Nøgtern. Flere andre vidner på stedet.

Nedslagssted bevogtes af: '£

t. I. MMUU
UMItUH

Form. 5622



Form.

3622

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter* o, 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

- evt. Telf,:

- - —

-

5EKPEt£K Alder:. NCRtfAL

-d7 Xboo _elc^!RUj

Iagttagelsesdato: .JL/JL. 19JÉ. Klokkeslet: . .

OHOA (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ULå. —

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —
:

— -

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:
\ b0° LÆ

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): ——

-

ftPSTOD AF EkJ FAST LUL C tinte LFcnHtzl) i CtvmuH . VAH Qj& ti/er

AF EM S Td>fi R E GULLIG HR hel HV'l 5 oiAHEraa VARIB REOt
,

L£QfS Ar OBJ Q$S&h/£fi£f)£ (>åuSrAVD HYPPlbf srtø&nus£. „

(Tegn , om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): —

C VEJHør p/ VL O3 OoLSZ !0Q !t <*!%*} VIS, HBRE IO..ICM.

WG£M SHVEO. -2-°) — —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

—

(b$r ^ t/ii3
_

/ VM

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : ,— —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : „ —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

—

Iagttager

Nedslagsvinke

angivet ved en Skitse^

som hosstaaende:

Genstapdéhs Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.!.?):

, , a. , /, £ tto ve o s ni ft rt£

’oU e« oa- M« o c-rr,

rt DM>uJuKr l %ta»oaM Pt/u,tiO

Ft-y (£'} jL^ r )

ffAsraufi ^ jSulauO

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:,
^

Karakteristik af Kilden :
(jQLlU> / & jtljd S Htjj

Nedslagssted bevogtes af: •

tfOOTAb&'T O3 0 0^ol Ft&lfrb



Bilag til FIK skr. OP-2 209/UFO .

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: Jss
„ J LÆRER

— Stilling: I ANDMAttfL.

— Adresse: „/il

— evt. Telf.: 4^

,
Alder:. Syn: QK_

\ III BJERG

Iagttagelsesdato: 14 /-II— 19.8.5 Klokkeslet: 1R1 .4. ..

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): VEP B°P|L

(nøjagtigt?) 181

5

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? „SYDØSTLIG RETNING. SYD

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.): J i ll
,
RØD, RI fi

,
GRØN-

KUGLEAGTIG MED EN HALE EFTER SIG KUGLEAGTIG

(LIGNEDE IKKE ET STJERNESKUD) MFP HA1 F EFTER SIG...

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l,?):
EN FLAHHE BAG—

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

FRA ØST MOD VESI

FALDT KRAFTIG I HØJDEN

ØST

FRA FØRSTE OBS

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —

j P L

Iagttager

l Tilfælde af Nedslag •'

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):
BEDØMMES TIL CA. 10 KM AFSTAND 10-15° OVER HORISONTEN

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedsiagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): INGEN LYD/INGEN LYD

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: — —

Karakteristik af Kildent
P«LIPELIG (HAR FLYCB1T1FIKW)

Nedslagssted bevogtes af:_ —
I, N, KMtflTZ*

IIMtllTmKrVfHtM

Form- 3622



1 5 OKI 1985

SPØRGESKEMA
til Brug tor militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter* o. 1,

- (RCS: CHQDDEN 1NT-2o2o9)

. Iagttagerens Navn: i ..--i „'.G

-

— Stilling: am.JMII^ syn . /Y&ffS>?/9tLS

— Adresse: * ^

iagttagdsesdato
: 19&6 KlokkesSet : oé>//

. (nojagtigt?)

Iagttage! fra (nøjagtig Stcdantdvelsr ) • <XA//V42TSt? £7* l//*Y£>cf£z

' /b&é V<sj7-
.

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? )/G*S'7*

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraa vinkel (v), den saas:

Eksempel

j* Genstand

Iagttager

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed n I V S&/b
. £7~'&€/c7~' /.ys^r

A?<sa &r AsugÆr* oos7&4Af/W4
.

Bilag

(Tegn, om muligt, pai Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opforsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshiornrmr ?

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:,

/>7<£Z> //&ST? C*/-ftS3 So^h

Genstandens Fart (cvi. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennetnfly.vc en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : .

/ Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedsiagsvinke! (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opforse! i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Resier af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Mymi; r h',H-
/vf _ . _

.

Ksraktemtjk af Kild,,,,
eg7U»

,

Nedslagssted bevogtes af; . : .

i

*'«* «*
u^unpi-wimnit

2 - 3 o :

Form. .5622



Bilag
SPØRGESKEMA

ti] Brug tor militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaendé

observerede »Raketter« o. I.

1 5 OKI. 1385

(RCS: CHODDEN 1NT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

- Ad ressc : 2ZS ' ~ ^9^)
-- evt. Telf.: .. G -

•

'

Alde r: ^ Syn: M?&994L.7~‘

lagttagelsesdato: Æ/M. 19SzL Klokkeslet : ^6/^ (n a
j 3g ti gt?) J#

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

i hvilket Verdenshjørne sans Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil.,

ken Skraavinkel (v), den saas

:

Eksempel- Iagttager

Genstand
0.

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed nIV

Åys&/y'4>ép /f/pcyt? . s s*n si

/>?&£> <S/y QdST&i>A//'A/d> , ,

(Tegn, om muligt, p« Papirel* Bigsiclt et Rid* over Genstanden* Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o..!.?):.
• ’

^/..yi/e/vo^ Ud&Af &&& o€> £Y& Q3S<æy&7&r/3æ/y'

_ 7>/fzrs?£r s>?&> s/aj

Genstandens Uyvcretning i Porhold til Verdenshjørnernf :
^70^

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:,

/oo - Zoo #?

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gcnntmflyve cn nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende)

:

Iagttager

l Tilfælde af NedshS :

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ..

//orsb, ø6 t><£7 S'?'?

J=pesr

P/.ÆV opni/s&csc**

p/f Getv'JTswa&A/

.

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?
.

%Vv
*» •* ’?**.’?*

‘
'*

Indsend«,,de Myndighed, /SrfcV? éé
.

_ .
....

Karaklenstik „f Kilden- r/^SyV^X«DgVftg~

NedsJagssted bevogtes af: _ — —
.i

Form*. .5622

2 - 3 O"



1 5 OKT, 1985Bilag til FTK skr. OP-2 209/UF0-153

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (rcS; CH0EpEN INI_2o2o9)

Iagttagerens Navn: B ——
— .

Kasernearbejder Alder:—5® Syn: nor^alt

— Adresse: Borris

— evt. Telf.: J

lagttagelsesdato: 13 _/.lD_ I9 ..BS Klokkeslet: J342Q (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

—

Borris jskydeterræn

: SV stigende til 45° over horisonten faldende

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -Hind NB
;
— “

Angiv ved et Rids, under hvil*. Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.):-E.M,P.
^ qenstand di lPme^e P

pr. 1 m. f IftrFørvpt ildhalp —

(Tegn, om muligt, pas Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): iDSSn St ,B

j

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: fra SV mod
...
NØ

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikkct (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: PomglejEBD —
Karakteristik af Kilden: Nøgtern iagttager

Nedslagssted bevogtes af: —— — —
j.a, ttMVinNi

Form* 5622



Iagttagelsesdato: J^jl2
. I9.

8 '
1

. Klokkeslet: F.?-. (&røjrø

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):
:irkeby

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? „§yd_(l^o Sr.ad£r)

Angiv ved et Rids, under hvil* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: '

,

(

v
|

ca. 15 grader over horisont.
Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

—

end Venus.

Udseende: Først f derefter
_ ^ ,

det så ud
... s.Qia_-Qni_der_._var.-rotation—om -lodret

akse. Farve: rød

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

^ . T ti r-ni 1 - p r 1 „ i ?v Stillestående i ca. 2o min,
Genstandens Opførsel 1 Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): —
med svagt varierende lysstyrke ,

derefter langsom bevægelse mod vest.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne : Il^.S~50rat ra?d .

Oplysninger, der kan give Holdepunkter fpr Flyvehajden :

^S^ren J^erw^fstanden til

2o km. (Der er ingen holdepunkter for dette.)

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —-

—

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): .

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Iagttager

Indsendende Myndighed: — — :

Karakteristik af Kilden:
^owdig^-_god_iagttaser.

Nedslagssted bevogtes af: : : —
i . «. »01*01 *

IIHMflm-KITlIUIH

Form# 3622



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn

'— Stilling

Adresse

— evt. Tel f.

:

^8°*
Alder;

29 w Norma1 1

,

i

Ballerup

Iagttagelscsdato: -_£4/JZ 19.84 Klokkeslet: _212oB (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig StcdangivelstO: Hjeiaadresse - vindue aod vest

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ Vest nord vest

Angiv ved et Rids, under hvil* j* Genstand

ken Skraavinkel (v), den saas: Meget højt

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Styrelse, Beskaffenhed o. l.V I) ?rugt fra ahorntræ

2) sort mod himlen J>) N/A 4) fast form.

Svag bevægelse i cirkel.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

Stod stille i cirka 25 min, og forsvandt derefter Beget hnrtig±_mad øst.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Se ovenfor

m

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): M/A.

Iagttager

Nedslagsyinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Ncdslagsøjeblikket (Eksplosion o, 1.?): M/A

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?, M/A

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:

FSNYHR •

Mornifli« RftUgnsl,!;

N/A.

f. fe. wftvitt m
imtre+m*****

Form. 3^22
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Il
Godthåb, den 26 . februar 1981

Journal nr. Hj.nr. 06.03-2/81
{Bedes anført i skrivelser denne sag vedrørende)

Deres j. nr.

st/mm

Grønlands Kommando

393o Grønnedal

I tilslutning til den herfra den 2, februar 1981 frem-

sendte beretning fra politiet Thule Air Base vedrørende ob-

servation af lysfænomen den 5. januar 1981, fremsendes her-

med en supplerende beretning fra politiet, hvoraf fremgår,

at et uidentificeret flyvende objekt på det pågældende tids-

punkt tillige er observeret på de amerikanske styrkers ra-

daranlæg .



POLITIET
Box 30

3953 Godhavn

Stempel

i s
[
Jr.nr.

£>£/. ol w

RAPPORT

boende *£ ~
T Godhavn der skulle liave observeret

en uidenficerede objekt -UFO- fredag den 21. OKI 1983 kl.

ca. o425 fra Alderdomshjemmet, Estap avk.
, 3953 Godhavn

sammen med en anden pige blev i dag kl. Io2o personligt

kontaktet af undertegnede.

Hun forklarede, at hun havde arbejdet fredag nat i

-Alderdomshjemmet som nattevagt sammen med en anden pige

ved navn L _ -phvor hun kl. ca. o425 observe-

rede en objekt en meget lysende lige over horisonten syd-

øst for byen og meget langt afstand, medens hun kikkede på

den nærmede den sig, hvor den til sidst meget klart. Deref-

ter holdt den sigjoå samme position i ca. 1 times tid.

O ...
! havde også set dette. Afhørte havde i

første omgang troet, at dette var synsbedrag, med da denne

pige også-kunne se den var hun klar over,, at^dptte var ikke

synsbedrag. I dette 1 times tid havde denne objekt flyttet

sig ca. 4-o cm mod syd.

Medens hun kikkede på denne objekt bemærkede hun, at

der var tre personlignende skikkelser i selve kuple, hvor

de to yderste var helt sorte og de bevægede som om de ar-

bejde i et eller andet. Men den midterste havde ikke bevæ-

get og dennes hoved var sort og kroppen var helt rødt og

underkroppen også sort.

Afhørte havde åbnet vinduet for at prøve, a± om der

hørtes nogen lød, men kunne intet høre. Pludseligt farer

objektet i meget hurtigt fart mod hende, hvorfor hun gem-

te sig og flygtede til andet værelse sqmmen med

Da de kikkede ud igen var den standset igen og holdt den
P.JSO (3/6?)



i luftene

^1. o53o begyndte den at bevæge sig igen, men denne gang

opad, hvor den fortsat og forsvundet helt. iSfter ca. 5 min.

efter kom den pludseligt igen på samme position igen, indtil

kl. 0550 . Og denne gang forsvandt den igen opad i meget hur-

tigt fart.

Senere havde de ikke set objektet o



POLITIET
Box 97

391 3 ANGMAGSSALIK
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Dato Journ. nr. q
05. MAJ 1984 J 5 - '

I /84

NOTITS vedr. observation af en lys-
fænomen fredag den 21. OKT
1983 kl. 0200-0300

der havde hjemmevagt

tilkaldte undertegnede over radion den pgl. nat kl. 0200 råbende

over tjenesteradioen ."I ^ (

}

d u vil nok ikke tro på

mig
,

jeg ser eh UfO mellem Kulusuk og Kuummiut n
. Jeg anmodede

ham derfor at han kører forbi mig, således jeg kunne tage nogle

bil la der, hvilket han gjorde. ~

Lysfænomenen blev herefter også af mig observeret på samme

sted, som ovenstående opgivet, men nærmere Kulusuk. Lyset er ret

stor oig var meget sr tørre en alm . stjerne , og var meget klart

.

Vi havde den under observation i een time uden at den reagerede

eller på noget andet måde flyttede sig fra sit position, hvorfor

jeg kørte hjem igen.

Næste dag var den der igen,, hvorfor: jeg troede, at det var

hordst jernen , men trejde dag var. den væk.

• Den 26 r OKT 1983 kl. 0223 havde pb. £T.-~
(

obser-

veret et lignende, men havde i døgnrapporten beskrevet, som Være-

nde nordstjerne.

Jeg vedlægger negativet ,
som kan fremkaldes

.

Jeg har taget flere billeder, men havde fået rystelser, hvor;

for der kun er, som ikke var rystet.

Vi har desværre ingen blanketter/ skemaer, der er beskrevet

i Politimesterens Dagbefaling I nr. 14.

POLITIET I AMMASS AL IK ,
den 05. MAJ 1984

P 80



Hj.nr. ;p6, 03-12/84.

, ,
rav/mdc/*

Fremsendes til Grønlands Kommando, Grønnedal til orientering vedlagt de i
rapporten nævnte negativer. Jeg skal anmode om, at disse returneres efter even-
tuel åftryktagning med henblik på genudlevering til stationslederen.

POLITIMESTEREN I GRØNLAND, Godthåb den 22.maj 1984.

ri
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Bilag 3 til GLK skr. TTJ 351.2 - 0187 af 18 OUN 1984
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t

politiet i egedesminde har oplyet at 4£re p&alidelige personer

i egedesminde har obs en flyrene genstand to gange,

foerste gang 022l45z til £2022213«. det andet tidsrum er ukendt,

ligeledes har et skib i farvandet obs en ricxh lyskejle i skyerne,

de to foerste obs drejet sig om en genstand som bevaegede sig

1 an.girsomt og viste roede lys samt et kraftigt hvidt retnings-

bestemt lys. den foerste genstand fona beskrives som aflang

(luftskibs form) og den anden som ^kuppelformet,

f ic bgsf oplyste at der ikke havde vaeret noget at obs paa

radar i det paagaeldende tidsrum.

politiet i egedesminde blev anmodet om at optage rapport.

bt

m
r
m
X

Å/K ' v ri 1 - Qffi



Politiet i Egedesminde
Postboks 222

3950 Egedesminde
Stempel

j
i/ I

Jr.nr.

i

'

i

0&/.2
•

'
; v n n~

' '
< r- \
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V,- ...

RAPPORT

pnr

,

henvendte sig d.d. kl. 1945 til mig personligt,
idet jeg i anledning af anden politiforretning befandt mig på
Wille Brnndtsvej, Egedesminde*

Han forklarede, at han i tiden mellem kl* 1845 og 1935 d.d.
fra sin bopæl havde observeret 2 uidentificerede objekter over
Manitsokøen. Iagttagelserne var gjort sammen med 3 andre per.sone

Den først UFO havde han holdt under observation i ca. % ti-

me fra kl. 1845 og havde form nærmest som et luftskib*

Han så først et hvidt lys højt oppe i luften over Manitsoq-
oens fjeld. Objektet lyste med et hvidt projektørlignende lys
ned i vandet mellem Manitsoq og Angissoq og rettede derefter pro

jektøren mod fjeldet på Manitsoq, hvorefter den lyste i nordlig
retning. Objektet lignede nærmest en kahyt og. efterhånden blev
der tændt flere hvide lys, måske 4 - 5 på stribe. Derefter tænd-
tes en meget stærkt hvidt lys ovenpå objektet. Det lignede nær-
mest en toplanterne på et skib, men til forskel herfra, havde
dette lys nærmest karakter af en projektør, der lyste meget kraf
tigt fremad. Dette lys sad forrest på objektet. Genstanden begyn
te nu at bevæge sig mod nord, for herefter at forsvinde i nævnteretning, ca. $ time efter første observationstidspuhkt

Da. objektet var forsvundet bemærkede anm. nu en anden gen-

stand over Manitsoq-øen. Denne genstand havde form af en rund,

boldlignende genstand. Den dukkede pludselig op bag ved Manitsoq*

øen og var oplyst med et hvidligt lys. Objektet lyste nu ind mod

land (Ausiaitøen) og herefter mod Manitsoq.fjeldet • objektet be-

fandt sig også et godt stykke over vandet og begyndte at bevæge

sig sydpå i langsom glideflugt, samtidig med at den dykkede let

nedad mod vandet. P 3S0 (3/ 69)
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Den satte nu farten lidt op og pludselig trendte den 2 røde lys,

der lyste konstant og var meget skarpt. Lyset blev tændt nedenunder
objektet, og dette skete ca. over Ka joq-øen. btr : ks efter blev der
tændt et nyt hvidt lys nedenunder de 2 røde lys. Dette lys var væ-
sentlig skarpere end det oprindelige hvide lys. Objektet forsvandt
herefter sydpå, hvor det forsvandt ca. kl. 1935.

Anra. som hans 3 øvrige mediagttagere benægtede, at de kunne ha-
ve taget fejl af et skibs lanterner, ligesom de 2 røde lys på det
sidst oberverede objekt kunne være lanterner ved havneinds. jlingen
til Egedesminde. Disse lanterner blinker iøvrigt.

Objekterne var så langt over havets niveau, at det ikke kunne
dreje sig om søfartøjer.

Anm. eller de øvrige havde ikke hørt motorstøj fra objekterne.
Såfremt det havde været luftfartøjer af den gængse type, ville de
have kunnet høre det, idet s tanden fra observationsstedet til ob-
jekterne skønsmæssigt udgjorde ca. 1 lem.

Undertegnede foretog herefter i tiden mellem kl. 2000 - 2050
observationer forskellige steder på byens højdepunkter sammen med
anm., men herunder blev der ikke gjort observationer af interesse,

Pa . i * y

Grønlandskommandoen ved vagthavende officer tlf. underrettet
»

>
i i

i

kl. 2130. Han kunne oplyse, at der på nuværende tidspunkt ikke var
indløbet andre meldinger om UFO 'er over Egedesminde.

Egedesminde Radio ligeledes kontaktet og underrettet. De havde
heller ikke modtaget meldinger om UFO^er. De kunne oplyse, at flg,

skibe var anløbet havn i Egedesminde indenfor det relevante tids-
punkt. 1) »Bistrup" kl. 1915. 2) Passagerskibet "Tugdlik" kl. 19A0

fra Jakobshavn og ’3) p/k »Elith Knudsen” kl. 19^5 fra Chris ti anshå^
Ingen skibe var udsejlet på det relevante tidspunkt.

Grønlandskommandoen meddelte tlf. kl. 2215, at der ingen luft-
fartøjer havde været i området på det påg. tidspunkt. Derimod var
der så småt ved at indløbe andre meldinger om UFO 'er i området om-
kring Egedesminde, men det tillagdes på nuværende tidspunkt som ryg-
tedannelser .

Egedesminde Radio meddelte tlf. kl. 2215, at man havde haft en

opringning fra KGK-skibet "Orsiaat", Godthåb, hvor besætningen kort
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før kl, 2200 i dag havde observeret et meget skarpt hvidt lys oppe

i skyerne over Qutdlissat.

Det skal dog bemærkes, at det ikke var i den anledning, at be-

sætningen opkaldte Egedesminde liaåio 9 men blev gjort bekendt med

af telegrafisten på E. R., at der var gjort observationer af (JFO 'er

her i byen i aften, hvorpå man fortalte om ovennævnte observationer.
l,0rsiaat ,t skulle iøvrigt anløbe havn i Egedesminde i morgen.

/- • /
•• /



/ AJM/C* "NU HAR JEG ENDELIG SET UFO*ER... !I

•: Mandag d. 14 November 1983, Kl. 01— ...
3SI.&

f i g # 1 • : Der var to lysende pletter, de kom fra Øst til Vest hvero

gang, fra store nålene til Nordlandet. Jeg lå i min seng

og konne ikke sove^så drejede jeg hovedet od imod vinduet

for at se om det var blevet stjerne klart, eller om det ?

evt. var blevet bedre vejr. Ca. 2 sek. efter jeg kikkede

od kom der een lysplet, lidt stærkere end en stjerne, så

tror jeg at der er et stjerne skud, men da der kommer en

lysplet mere, paralelt med den anden men lidt bagude, for

jeg oo og åbner vinduet, jeg tfetrakter dem længe(Ca 4-5

sek.) Så tager jeg kikkerten For at se om det skulle

hjælpe, men de var stadigvæk lige utudelige, de fløj

meget upræcist, og til sidst krysede de hinanen, og

f or s vandt . Op servationstid . ; t-8 sek.

'ig.2.: Der gik ca. 1 min. da der kom to til, men med en meget *

mindre afstand af hinannen. Jeg var stadig i vinduet

lige der, j 0 9 prøvede at se efter dem i kikkerten, men

jeg kunne ikke fange dem, og så så med øjnene igen.

De forsvandt hurtigt igen . Opser vationstid. ;
4-5 sek.

fig'.3.:'Der gik nu mere end 4 min. før der skete noget, men jeg

fandt ud af at hvis der viste sig noget mærkligt oå him-

len igen, så ville jeg ikke ligge her inde mere. Jeg

hører to personer snarke nede på vejen, sætter mig op i

sengen for at se hvem det er, men jeg kender dem ikke,

så ser jeg 4 lyspletfcer komme over blokken(jeg vil regne

med at de ver omkring 5oo-6oo meter oppe hvergang) denne

gang var der 4 lys samlet^i en række, om farten kan jeg

ikke sige aødet end de var 3 sek. om at komme fra min

blok og langt ud over vandet ved nordlander, og det er

hurtigt^ jeg åbnede vinduet for at kalde på de to mænd,

jeg råbtejhal vhø j t . :
,f Se der, se der 11 og peger op på lysene,

de to mænd vender sig nervøst om og err i retning af min

arm, men de forsvinder lidt efter, så fortalte jeg om

de lys der lige havde været, så spurgte de om det var som

lyn, men det var det jo ikke, jeg bad dem om at se efter

når de gik hen ad vejen, det skulle de nok. Nu ville jeg

ud og kikke , så jeg hopper i tøjet, og tager min kikkert

og lister ud( Det skal lige siges at min far er orienteret

om r "sagen" men han nåede ikke at se dem.)så.gik jeg ud af

det røde etage hus og op på fjeldet bag min blok og miil.

p
^ barakken.

6 HOV

Uti,

1983

®t G,’OcffM .

fortsættes
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—Nu er jeg meget interseeet i "ufo fænomenet" . 3eg har

læst en del forskellige artikler om sådanne opsørva-

tioner, så jeg var helt ivrig, 3e£j stod der oppe i ca.

1o-15 min.^da der viser sig noget igen ,det kommer sta-

dig ude fra øst, eller nærmere betgnet lige over store

Malene denne gang var der kun een , den kom ganske langso

mt hen over byen jeg brugte ikke kikkerten fordi at

det nok ikkB ville hjælpå særlig meget, da denne ene er

væk kommer der tre til i denne form,:

Det sker en gang til at de kommBr

over igen, henholdsvis 1, 2 ell. 3*

Sen næste gang d^HP? noget , sker det ude fra målene

^etn ing->

S’W«*'**^**'«- . Æetn-LL

Ht' tsT U^°)l

et iev"ycto ,

bugten , de kom samlet op fra fodensaf store målene, og t

de fløg i denne form •

:

De vendte og vred sig som

en vand dråpe i langsom

gengivelse

•

Ru vidste jeg at der var 5

lys, så jeg havde nu noget at

regne med. Der gik omkring

2o min. imellem hver opservation. så jeg havde næsten

vændet mig til hvornår de ville komme frem, pg jeg vidste

at de ville komme ude fra målene af.VHver gang at de fløj

Over, kom der en projektør lysende op imod dem yQtde fra

vandet huor der lå en trawler og lyste n€d på vandet, så

hvis der er nogen som måske o oså har set den, så er det

manden ved projektøren på den trawler.

Alle de gange jeg så dem der ikke en lyd fra dem.

\y*Jr So r^O

de sidste2gange de var fremme, så jeg efter dem i kikkert

og det ligned nærmest en mat kalk,

eller også var det af denne form .

der bare vippede heletiden.

3eg tænkte om det kunne være en fugl \ ca.form

eller flere, men de kan ikke flyve så

roligt og slet ikke så hurtigt. (ved 3, .

Nærmere oplysning på
.

-

!

nede fråi

Kopier sendt til : 2 *

"
.-f

:: t

~p,
. ;

Politiøt. •*-

o det eller ej, denne beretning er sandfærdig*
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Fortsat den 2o. JAN 1981.

Der er her til kontoret indløbet oplysninger om, at fly-

vende udentifiserede objekter meget ofte ses observeret i

forbindelse med, at der f.eks. i et område har været jordskæl

eller f.eks. vulkanudbrud.

I den forbindelse skal det nævnes, at der dagen før nær-

værende observation blev registreret et jordskælv i Tuledi-

striktet, hvilket vil sige den 5. JAN 1981 kl. 1447 GMT (kl.

lo47 lokal tid for TAB). Positionen for jordskælvscentret

var 76 , 08 N, 67,82 W liggende lo km under jordoverfladen,

styrken var 4,1 målt efter Richterskalaen.

Nærværende jordskælvscenter er beliggende nøjagtig 5o

km ca. SØ for Thule Air Base,mellem P-Mountain og Savigsivik.

Observationsretningen for det flyvende objekt den 5.

JAN 1981 er ca. retningen mod jordskælvscentret.

•

(
-

<>
€11111

Fortsat samme dag .

Det skal bemærkes, at undertegnede den 5* JAN 1981 kl*

13o5 f
straks efter anmeldelsen, talte med

,
J-

Site, for at høre, om man der på radarstationen havde obser-

veret noget, hvilket ikke var tilfældet, idet man n ser den an

den vej"

•

Endvidere kontaktede jeg RÅPCON kl* 13o8« Heller ikke

her havde man observeret noget på radar (flyradar) , og efter

en nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at man ikke

manglede eller savnede noget fly eller helikopter over Nord-

polarområdet.
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l Genstandens opførsel i nedslagsøjeblikket (eksplosion o.l*?):

Har nogen fjernet rester af genstanden? I så fald: Hvor beror de?

•Indsendende myndighed: POLITIET PÅ THULE AIR BASE, 397o Dundas*

Karakteristik af kilden:

Nedslagssted bevogtes af:

Evt. rids og/eller særlige bemærkninger, der kan være af interesse for
sagen:

Rids af genstanden tegnet af iagttageren*



/ POLITIET 1 6 JAN.
THULE AIR BASE
3970 DUNDAS

. , ,

! A M I, 1*1'.

^.3 - i/Si
til brug for militære og civile myndigheder ved : afhfcfrlg^^

verede 11 raketter” o.l.

SPØRGESKEMA

Iagttagerens navn:

stilling:

- adresse:

- evt.tlf.:

maskinfører
^

alder: 56 år, syn: normalt

Iagttagelsesdato: 5 /l 1981 Klokkeslet: 125o (nøjagtigt?) ca.

Iagttaget fra (nøjagtig stedangivelse): P-Mountain-vejen, hvor iagtta-
geren kørte mod øst-syd-øst ca. 8oo m øst for DET-3-vejen.

I hvilket verdenshjørne sås genstanden? ca. sydøst til syd,

Angiv ved. et rids, under hvil-
ken skraavinkel (v) , den sås: .Genstand

|

ca. ^5° " ca. 3o°, hvor den for
Eksempel:

j agttager
— svandt bag fjeldet.

Genstandens udseende (fonn, farve, størrelse, beskaffenhed o.l.?) - Tegn
om muligt på tilføjet papir et rids over genstandens form: Se side 2,
hvor iagttageren har tegnet genstanden som en firkantet, flammende flade,
der faldt lige ned. Den lyste flammende som en mellemting mellem rødt og
hvidt, henimod gulligt som et julelys. Den trak ingen "hale” efter sig.
Størrelsen: "Den virkede stor”, og iagttageren tænkte på helikopteren,
som han troede faldt ned.

Genstandens opførsel i luften (eksplosioner, røg, lyd, o.l.?):
Intet blev hørt til lyd, hvilket iagttageren heller Ikke mente at kunne,
idet han var kørende i en temmelig larmende bil. Ingen røg.
Det var næsten helt mørkt, men himlen var svagt blå i iagttagelsesret-
ningen, klart i vejret, Ingen skyer.

Genstandens flyveretning i forhold til verdenshjørnerne: ca. SØt.S
Oplysninger, der kan give holdepunkter for flyvehøjden: kan ikke oplysej
men Iagttageren havde en fornemmelse af, at det var "tæt" på, d.v.s.
3-åoo m .

Genstandens fart (evt. antal sekunder, det
tog genstanden at gennemflyve • en nærmere
angiven strækning eller vinkel angivet ved
et par pile som hosstående): ca. 2 sek.

, virkede som
'•normalt" faldende, og Ikke hurtigt som et !f stjer- iagttager

I tilfælde af nedslag :

neskud.

Nedslagssted (nøjagtig angivelse):

Nedslagsvinkel (u)
angivet ved en skitse
cnm hr* c? c; -f-å f^rsrlp ;

Iagttageren følte, at genstanden
fladt ned und 90 , og at den måske
- hvis den ramte jorden - ville ran
me 5-6 km fra iagttagelsesstedet

.



POLITiET
THULE AIR BASE
3970 DUNDAS

fredag, den 6. FEB 1981.

FORTSÆTTELSESRAPPORT

vedr. lysfænomen iagttaget ved Thule
Air Base den 5- JAN 1981.

Bas e c orm nand er

,

Thule Air Base, meddel-

te mig den 22. JAN 1981 , at chefen for!

Phavde observeret det flyvende objekt/lysfænomenet på

deres radar den pgl. dag til trods for, at jeg ikke var blevet

underrettet derom, da jeg straks efter den telefoniske anmeldel-

se hertil, rettede telefonisk henvendelse til

C~~ ....
. ^ \ P var imidlertid bortrejst på ferie den 22.

JAN 1981

.

Thule Air Base , har i dag

til undertegnede via * 'g ~ “ forklaret, at man den

5. JAN 1981 kl, 135o på radaren observerede et uidentifiseret

flyvende objekt i retning af 165° retvisende fra basen (24o°

fra magnetisk nordpol).

Afstanden var ca. 15 nautical miles.

Hastigheden var meget langsom, idet det bevægede sig mod

øst med en fart af 2o-åo knob.

Fra den specielle radar, objektet blev observeret, er det

umuligt nøjagtigt at sige, hvilken højde, objektet befande sig

på, men det var mellem 2 e ooo og 3o.ooo feet.

Med hensyn til objektets størrelse oplyses det, at det gav

ca. samme signal som hvis det havde været et fly af typen C~l4l

Objektet blev observeret på radaren i 2o-3 o sekunder.

intet fik-

sandsynlig
!, der ikke

gf_3_g oplyser på forespørgsel
,

at årsagen til, at jeg

at vide ved min henvendelse til den 5. JAN 1981

vis er den, at man ikke ønsker at oplyse om .noget,

bør være der", idet det ofte regnes for en fejl ved



radaren. Endvidere er sådanne radarobservationer ikke sjældne,

idet man gennemsnitlig en gang hver anden til tredie uge har
u et signal, som ikke bør være der. 11
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GIK den 2/3 1981

Kommentarer til indberetning fra Politiet Thule AB vedr observation af lyssignal,

.f--
Det fremgår af oplysningsskemaet at

.
kl ca 125o lokal tid iagttager et

faldende lysende fænomen i SØ-lig retning og kl ca 13oo (tidspunkt ikke direkte

anført) informeret? Politiet TAB om fænomenet, der af HJS antages at kunne være

nedstyrtende helikopter. Det fremgår ikke om Politiet in .formeres via bilradio

eller om andre (brandstationen) er blevet informeret først, eller om^^er kørt

tilbage til basén for mundtligt at informere Politiet. Skemaet er dateret l6/l

men det fremgår ikke hvornår'v.’ : har givet de i skemaet anførte mere udførlige

oplysninger , Der anføres i tilføjelserne at jordskælvet indtraf 5/1 kl 1447,
men i følge signal^ fra usgs skete jordskælvet 4/1 1447z = lo47 lokal tid, altså
ca 26 timer før 'iagttagelser.

Tidspunktet for iagttagelsen er - lokal middag, men i mørketiden ved. nymåne, hvor
selv sydhimlen er mørk, men afstandsbedømmelse af uidentificeret genstand der iagt-
tages som lys er uhyre vanskelig, snarest umulig, ligesom størrelsesangivelse
er umulig når afstand ikke kendes. Nordlys forekommer sjældent ved Thule, kun ca lo$
af tiden, og vil ses i sydlig retning. Iagttagelsen kan således være et nordlys
i loo km højde flere hundrede km syd for Thule AB. Iagttagelsen kan ogsaa være et

afgrænset område på bjergskråningen mod P-Mountain der tilfældigt oplyses af
en projektør der langsomt lyser ned over skråningen.



^rk^KVjrr-orvE,jLvir\

til Btug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring sngssende

observerede »Raketter« o. 1. (RCS . INT_2o2o9)

Iagttagerens. Navn

:

— Stilling

:

— evt. Telt.:

Syn :

,

godt

Iagttagelsesdato: JL/_i£ 19_§Q Klokkeslet: °1M— (nøjagtigt?)

T . , . . j * t \ Arnurn,* 6^10 Gram
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

. ..

-

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Sydøst

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

o
.C V

\

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.) :

—

En stor hvid klods
^

med vinduer, hvor der kunne skimtes mørke genstande. ~

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form),

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):.. Genstanden fløj st±Uk

hen over hustagene. Man kunne ikke høre genstanden. Genstanden forsvandt

pludselig.
,

Y
Genstandens Flyvéretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

_

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: — / ,

Hushø j.de.

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): ’L—— -

I Tilfælde af Nedslag :

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — ...ZL

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?): i.

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?«jL

Myndighed: ^ ipforniergbjen 9 DEC 1980 ' kl. 1200£



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o, 1.

Alder: — — Syn:

SU*

iagttagelsesdato: _30_/„7 . 19„§?_ Klokkeslet: .. __ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Viborg over_ Rødding (Q32QB)

—

til T .jele . . ... .

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? NØ

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinke! (v), den saas :

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed 6. 1.) :_ — — -

Rund med rødlig kant, større end en stjerne, kraftigere lys end en stjerne
,

lyset kom nedefra.
^ _

Iagttageres: s Navn

:

— Stilling:

Adresse:

evt Telt. : < ..

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd 6.1.?): -

Viborg, og slutte de ved enden af Tjele Langesø, ingen lyd - afstanden hele tiden

ca. 1 - li KM.
... _ _

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -

'Oplysninger,- der kan give- Holdepunkter- for- -Flyvehøjden: v - — -— -—

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : ..

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -

G
Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

'

e*sf

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjebiikkei (Eksplosion o. i.?): —

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?..
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SPØRGESKEMA (j /
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. CHQDDEN INT-2q2q9)

Iagttagerens Navn: _ ,
- —

i)

— Stilling:

— Adresse: —
— evt. Telf.:

'0 V L ;> \r A ^ Alder:

.

.
Syn:

.

"i 'ibo^oStjgA

Iagttagelsesdato: JL/i°- 19_M Klokkeslet: .

^ lA ft .

(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): — r

,
Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

(Tegn. om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

0^1 W
jjctft. gj. jJI o,Cv IS - (X\ ^ hJL

\ cXidA^ °»A ..ft—
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne : — — “

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden: _

V Or> (ø<5>

SSW ex.

Nedslagssted bevogtes af:



e
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Sådan kan man også få en
uventet gave fra himlen

: Fra Ekstra Bladets '

:

Jyllands-redaktion

En himmelsk gave. Hvem
drømmer ikke om en så-

.. :

dan?
.

-

For et ungt ægtepar blev
drømmen forleden til virke-

lighed, da en gul klump på
størrelse med en

_
fodbold

dumpede ned i dereso villa-

have i Brabrand ved Århus.
- Sammen med sin lille dat-
ter vår Anette Solberg i ha-
ven for at nyde sommerens
varme og sol. Pludselig hører

; kun den velkendte lyd af en
flok svaner pår træk. Hun

;

;

kikker op og ser en genstand
^ styrte mod jorden. En sva-
'

. Des død? .Med
,
et tungt

tbump smadres genstanden
derefter på græsplænen kun
få meter, fra kvinden, der
opdager, at der ikke er tale

om nogen død fugl, men der-

imod om gule islignende
klumper.,

I erkendelse af, at ikke alt,

hvad skinner er guld, sendte
kvinden og hendes mand,
Steen Solberg, isklumperne
til undersøgelse på Jysk
Teknologisk Institut. -

TOILETAFFALD
Svaret kom i går. I under-

søgelsen konkluderes det, at
klumperne indeholder ’et

meget stort indhold af urin-
stof, og at det iøvrigt ligner

toiletaffald.’ Fra lederen af
Skandinavisk UFO Infor-

mations Central, Ole Knud-
sen, oplyses det endvidere,
at .den koncentrerede luft-

forurening efter al sandsyn-
lighed stammer fra en af ;

SASs DC-10 maskiner på vej

fra Chicago til København.— Det var unægtelig noget
af en slem forskrækkelse. Ik-

ke blot er det ulækkert, men
det er også livsfarligt, at ned-
kaste den slags ting, siger

Steen Solberg. . .. .

Ægteparret overvejer nu,
om de vil klage til Luft-
fartsdirektoratet. "

mith
Steen Solberg viser, hvor den koncentrerede luftforurening slog

lifpPn

S S'J f J i^ -s

MBBImå

w&mm
mm

Jysk Teknologisk Institut fandt ud af, hvad de gullige isklumper bestod af — toiletaffald.

Klumperne ses her 'i forhold til et par tændstikker. (Foto: Jens-Krlstian Sogaard)
.

-



^ 1 En' flyveleder står hver dag
|v>'med næsen højt i sky.

Det er en kdjst besværlig sag
'

’-i,— han leder efter fly.

Når han er dårlig, er det klart,

at det forsinker hver en start,

det siger da fornuften.
— *ian 111211 blive luftsyg, når

£?;^?’S;'^nian ellers kun på jorden står

stirrer op i luften?
.

, .

1

y-\

MERE VARME
Varmen og den bli himmel bliver hos os i' dag, men

risikoen for torden forstærkes over middag. Maksi-
mumtemperaturer op til 30 grader. Solen går ned 21.47
og står op 4.30. Dagen er tiltaget med 10 Urner og 22
minutter. Temperaturer andre steder : Oslo 23, Lon-
dan 20, Paris 2S. Rom 24, Gran Canana 23, Mallorca 26,
Egedesminde 0. .; .

Pollentallet: Birk S, græs 12,- andre 266, total 287,

,.v „ _ '-ifiii -l'

-

L
-

...;
' V

.

: 64. årg. Lørdag 7. juni 1980 Nr. 130

én svane, der flyver: Jeg ser .. ...
,

... .. ..

y'f;. op. men får kun øje på en - v> *??*
. solsort Så ser jeg et lys-, y * . - ; Vrvt.-.r .«* I;-'- "-~-3

v~

Anette Solborg fortæller,

at hun først troede, at den
gullige isklump var ’ en
knust flintesten. Den havde
været på størrelse med en
fodbold. Halvdelen var
knust, og stykkerne • lå

spredt i en omkreds ..på

halvanden meter.' På ned-
slagsstedet, var der en for-

dybning på et par centime-
ter. Græsset var slået væk.
»Jeg var bange. Hjertet

sad i halsen på mig,* siger
Anette .Solberg, »Men så
kom, min mand. Vi tog nogle

af de største stykker og lag-
de dem i dybfryseren.«

"
' -

De gule isstykker, blev

Steen Solberg, Brabrond,

ved nedslagssfedet, hvor

hans kone og lille datter

havde stået få minutter far

. Isklumpen faldt fra himlen-

sendt til analyse Jysk Tek-
nologisk Institut i Århus.
Ingeniør Svend Åge Larsen,
kemiafdeling: »Jeg er ikke
meget for at udtale mig. Det
er jo Aarhuux Stiftstidende,

der har betalt analysen.«
Svend Age Larsen bekræf-
ter dog. at himmelfænome-
nets opløste bestanddele vi-

ser sig ar være toiletaffald.

Analysen kan ikke fastslå

nationaliteten eller om
klumpen er militær eller ci-
vil. :

Lederen af alarmcentralen
for UFO’er Ole Knudsen,
Arhus: »Jeg var straks klar
over, at isklumpen ikke
havde noget med UFO’er at
gøre. På det tidspunkt, hvor
nedslaget skete, var der tre
fly i luftrummet over Ar-
hus. Et SAS-fly frø' ego
på vej mod Københ. ;mt
to militære fly fra Karup.-

Frossét pa vejen

Toiletaffaldet er sandsyn-
ligvis i flydende form blevet
lukket ud af et fly i stor
højde. Inden den gyldne sjat

er nået jorden, er den tros-
set til is. Den ramte jorden,

med en hastighed af cirka
200 km i timen.
Men hvem har trukket i

den forkerte snor over År-
hus,' SAS eller militæret?

»Vores er biat« . r

Værkstedschef ’ J Verner
éalie, SAS: »Det er ikke os.

Vores er blåt Vi bruger
udelukkende blåt skylle-
vand i vore fly, og der skal
fejlagtigt åbnes for tre ven-
tiler for at udløse,toilettan-
kens indhold.*
Flyvetaktisk kommando.

Karup: »Det ar ikke os. Vi
bruger tørklosetter,

<

- .UFO-eksperten Ole Knud-
sen oplyser i øvrigt at mær-
kelige ting, der falder ned
fra himlen, blandt UFO-folk
kaldes »Fortske fænome-,
ner*. En amerikaner ved
navn Fort har lavet et helt

. katalog over den slags ting.

Engang faldt der f.eks. frø-
er, der var indfrosset i is-

klumper, ned fra himlen
over en ørken i Amerika.



i beboer på en villavej
drabrand fik sig I mor-
s lidt af en forskræk-
ise, da en gullig klump
på størrelse med en

iboid pludselig landede
græsplænen ved fa-

llens hus. Isklumpen
kkede tilsyneladende
af den blå luft og

intredes så mod jor-

' nette Solberg,' Hvede-
gvej 44, Brabrand, var

r- ud i haven med sin
:er, da hun fornemmede
?n af en flok svaner over
Hun kiggede op og så en

- streg flimre ned gen-
i luften. Noget tungt Ian-
e på jorden, og hun
ae, det var en død svane,
nun ville undersøge sa-

• randt hun den mystiske
'k liggende smadret på
se " Hun og hendes
i Steen gemte isstyk- .

3 i dybfryseren. De tør
rore ved dem, da de har
;ærkellg konsistens og
vil smelte. • - -

Lederen af Skandinaviens
Ufo-Informations alarmcen-
tral. Ole Knudsen, vil hur-
tigst muligt sørge for, at
fænomenet bliver undersøgt
på kemisk Institut.
-*— Uer behøver ikke være
tale om noget mystisk, siger
han, men sagen interesserer
mig. Vi har tidligere oplevet,
at et fly har tabt kondensis
fra vingerne. Det er faldet
ned i hele klumper. Det kan
også være toiletaffald fra en
flyvemaskine, der er frosset
til is og tabt over Brabrand.
Noget sådant må under in-
gen omstændigheder ske, og
jeg vil straks henvende mig
til Kastrup og høre, om der
har været overflyvninger på
det pågældende tidspunkt.
Først når disse to mulig-

heder kan udelukkes, bliver
jeg som Ufo-ekspert interes-
seret
Man hører ikke nødvendig-

vis lyden af et fly, samtidig
med at en genstand tabes fra
det. Det kan være mange
kilometer væk, inden tingen
rammer jorden, siger Ole
Knudsen. -

f
Samled

?,
s‘“mperne sammen og opbevarede dem

HCr SES de sammcnIiSnet
?

med et par

‘ r. ..i,
’ ’

- ffOTO: Jem-Kristun SogaardJ

Steen Solberg viser stedet 1 haven i Brabrand, hvor
isklumpen faldt ned.

JUS STIFTSTIDENDE TORSDAG 5. JUNI 1980

Ikke et naturligt, meteorologiskfænomen:
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.'„kan have sin årsag i almin-
delige. naturfænomener. Ind-
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Jydsk Teknologisk Institut undersøger .

isklumpenfra Brabrand -

1

- Gåden omkring den isklump, UFO-lnformations alarm-
som i går formiddags faldt central i Arhus, Ole Knud-

.
ned 1 en have 1 Brabrand, er sen, forsøgte hele dagen i går
stadig ikke løst Foreløbig er at finde en forklaring, men
det kun fastslået at den ikke forgæves. . .

Isklumpen ramte græsplæ-
tii i morgen opbevares den nen hos familien Solberg,
i frostskab på Jydsk Tekno- Hvedebjergvej 44, Brabrand,
logisk Institut hvor den fre- Fru Anette Solberg opholdt
dag vil blive nærmere under- sig i haven sammen med en
søgt " datter, da hun pludselig
Lederen, af Skandinavisk’ hørte en susen »som af sva-

- v r
'

' *?• •***.

4, -
..

s--J

nevinger«. Hun så op og
bemærkede »en -hvid streg«

gennem luften. Kort efter

ramte isklumpen jorden.
— Meteorologer, som jeg

har talt med, udelukker, at

den kan være dannet i høj-
den som følge af særlige

meteorologiske . forhold, si-

pt. I Ole Knudsen,
j

5

S
’ leder afSkan-

dinavisk
ISSi UFO-Infor- .

mations af-

T’&feg deling iÅr-
hits:

—

Isklum-
pen er ikke et

naturligt, 1

£‘vi meteorologi-’'- d
fænomen, f |

ger Ole Knudsen. Det ville

have krævet både frostvejr
og skyer. Der var kuldegra-
der over tre kilometer ni-
veauet på det pågældende.

• tidspunkt, men ingen skyer..
Det nærmeste sted, hvor is- -i

klumpen kunne have været
dannet på naturlig måde, var

: et sted syd for Berlin. :*-•

'.Da klumpen faldt, blæste
: de kraftige vinde fra nord i

,;tre\ kilometers højde. Og
klumpen kom tilsyneladende

~

fra øst-nordøst
.ii'En teori om, at isklumpen
i i virkeligheden er toiletaf-

..fald fra et fly, har ikke
i kunnet bekræftes. Intet pas—
* sagerfly har passeret stedet
-på det pågældende tids-

punkt. , i;'-

: Klumpens materiale er ty-

, deligt lagdelt og gullig, mol
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MARSELIS BOULEVARD 135-8000 ÅRHUS C - TLF. (06) 14 24 00- GIRO NR. 6 03 78 60 - TELEX 64796 JYTEK DK

NY TEKNIK FOR HÅNDVÆRK OG INDUSTRI . UNDERVISNING . KONSULTATION . FORSØG

Aarhuus Stiftstidende
Att. :

Kannikegade
8000 Århus C

Sagsnr. 62-46604-2

Dato 10. juni 1980
SAL/NC

?

Undersøgelse af isklump - JTI opgave nr. 2126

Den 4. juni 1980 er til laboratoriet indleveret dele af en
isklump, der samme dag er faldet ned i Brabrand. Prøven er
indleveret af {p - - -<

s _ _

På laboratoriet er dele af isklumpen optøet. Der findes ikke
i den optøede masse tegn på indhold af uorganisk uopløseligt
materiale som sten eller lignende.

Da den optøede masse mest af alt minder om toiletaffald, er
der foretaget analyse for indhold af urinstof. Det er her
fastslået, at isklumpen indeholder urinstof, og vi må kon-
kludere, at der efter alt at dømme er tale om toiletaffald.
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til Brug for

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

~ Adresse

:

— evt Telt.:

militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Alder: Syn:

C 7
-

Iagttagelsesdato: .... 5, 19 -§9 Klokkeslet: . 9J.9.9 _ (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : _ Tornby. .. -—

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Mod„syd

Angiv ved et Rids, under hvil#,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

Lysende med krans udenom samme størrelse som månen

2 runde

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

De to genstande observeredes et stykke over månen hvorefter de fulgte

hinanden mod jorden« Varighed ca. 2min.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden

:

Genstandens Fart (evt Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): -

I Tilfælde af Nedslag:



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« 0 . 1.

: vi', „

—

" "y

P ^930 Maribo

— evt. Telf.:

Iagttagelscsdato :
^6 /. P 19§2_ Klokkeslet: i=]-..Pg

—

r—r
(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Maribovej^.

Kortref^32U/590?00

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _
;

Angiv ved et Rids, under hvil* ^ens* an<^

ken Skraavinkel (v), den saas: ^

^
v

\

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. i.):

Stor mørkerød faldskasrmslignende

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. !.?):, jrP.§._S

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

steg højere op nord for Holeby -

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, def tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : .
—

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinke] (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed :
ESK^OO,

„ Vedbæk,

.

Karakteristik af Kilden: Indtlf. af /T

Nedslagssted bevogtes af:

I y Maribo Politi

NDKØlTniMtTttttlM

Form. 3622



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
^RCg; CH0DDEN int-2o2o9)

Iagttagerens Navn: _

- Stilling: HUSMOR Aldet: " Syn: e>Q^—
— evt. Telf.: " - zJ'rT*'*? - G-i

Iagttagelsesdato: 19.E& Klokkeslet: .(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ft£?RESS£M
.

,
Genstand

, ,

Ku^ ^

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? H^OcJ.—/Yo^cL-

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L) : 3

hrtA p bnnc.fn,r,^? tu,

S

G. bl i^Jl) pc^

~t Pn pl\ -e kvn C‘\ PPp ——

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ohcWA e vwod S V^ ?- .& reilLF

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: i -W, W ^XoJCSl-

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eder \inkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): — — -

I Tilfælde af Nedslag:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse): __ — —

—

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:

Form. 3^22

S <R:Udpibe . /)Jd- ,



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. (ECS; CHQD]DEN int-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling

— Adresse:

— evt. Telf.:

Alder: Syn:

li^n KlreH skar

.

Iagttagelsesdato: — 19_^2. Klokkeslet:

—

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): lardkanil

(nøjagtigt?)
<Dansk lokalti,i)

Skælskør by

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Horet

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel >

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

3 små lysende objekter i loo-2oo m højde flyvende mod nord.

ft-hta-r-rpT ssn r.a . 1 - 1. 5̂. m. fhvls høldeil—££—korrsk .t-1

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?):

^ lydløse, rødt lysende objekter

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: syd r-M .9ir.Ar.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):
l$o km/t

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:—
Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:_

ESK500

Form. 3622 ihde&e^cér åu dpnoC. 07 ° 4^ s

t. M. SCM91TZ *#»







SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
^RCS . chodden int-2q2q9)

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

— evt, Telf.

-- _..T

Alder: -

Herfølge

,
Syn :

.

f-

Iagttagelsesdato: 19 ^
.9 Klokkeslet:

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):

(nøjagtigt?)

Kirsebærvænget

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel

:

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

pletter. -

15-20 stk. lysende

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):
HØ til S?

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

HØ til SV

Ingen

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —^
kke hurti§! —

/ Tilfælde af Nedslag:

Nedsiagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende: f
u

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

, , Ovenstående modtaget fra Køge Politi.
Indsendende Myndighed: ——— —— "™

Karakteristik af Kilden: ——— — “
Nedslagssted bevogtes af: — —

t. n , **
t**1 C« !TCT*'M«TlUtlM

Form. ‘J622



* i UlstrupIH - 2201A modtaget røsten samme meddelelse fra

.(1* ... 1?

Pletterne havde forskellige former og farver og bevægede sig langsomt

frem og tilbage*

Kl. 0002A

Politikommissær Kkhvn * meddeler at en mand i Valby

(ædru togfører) kl, 2230 havde observeret en rød kugle, stående stille

på den østlige himmel* Højdevinkel ira* 45 gr. Politiet sendte vogn til

Amager, hvor de observerede det samme. Den lysende genstand bevægede

sig ikke, men kunne dog fjerne sig. Forsvandt ca. kl. 2400.



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

- evt. Telf.:

•%* ::
- -orver-ri. af iiol £c~ lie

tin Alder : Syn : .

V) Wts
t..

—

lagttagelsesdato: _ 19-22. Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): HolLfcfe-

i hard

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

*

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

—

Kegleformet

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside e^Rids over Genstandens Form).

Geustøudeus Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): Fart pS flyveqatitlM

mmå, flaldcenfe ilmmø ogad __

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: —

Oplysninger, der køn giv« Holdepunkter for Flyvehøjden: tooo » «<fra dup Mriaggg,

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden : _

Nedslagssted bevogtes af:

Og.

*«ncatnTTVM«T*nUtt

Form. 3622



/f- //-^

Flyvertakt isk Kommando,

På baggrund af en observation i aftes nær Sorø af to luft-
bårne objekter, som jeg ikke umiddelbart kan fastslå som
værende fly , tillader jeg mig at henvende mig til Dem , for
om muligt at kunne få verificeret om der mon kan have været
tale om jetfly , og i tilfælde heraf , hvorledes deres udseende
da kan have været som iagttaget

.

i går d. 13 ds . kl. ca . 18,48 befandt j eg mig nær LI. bbberup
ivV . for Sorø for at kigge stjerner , da j eg i østlig retning,
formentlig over Bromme plantage , blev opmærksom på et rødt
pulserende lys , der med stor hastighed (ca, som jetjager

)

og i lav højde 50 -I 00 m > bevægede sig i sydlig retning.
Jeg må indrømme at j eg blev overrasket da jeg fik lyset i

kikkerten (7 x 5o) !!Antikollisionslyset n sad all erbagers t

på genstanden
,
hvis hele " skrog” fremtrådte med en mat

blågrøn farvetone , nærmest fosforagtig-. Jeg konstaterede
ligeledes i kikkerten at der ikke blot var tale om et enkelt
objekt , men to, som syntes at flyve i meget tæt formation

.

fil forskel fra det første objekt , førte det sidste hverken
koil is i onslys eller andre punktlys , men fremtrådte udelukkende
som en langagtig blågrøn genstand . Der var ingen lyd at høre
fra genstandene , skønt jetlyd ellers forplantede sig normalt
den pågældende aften. Genstandene har formentlig passeret øst-
kanten af Sorø på deres kurs mod syd

.

Kan dette have været jetjagere? ??
Jeg ved at der har været flyveøveiser i området , og at man af
og til ved tæt f orma t ions flyvning kun lader det ene fly føre
kollisionslys . Men den mærkelige blågrønne farve??
Det ville glæde mig meget at høre fra Dem.
På forhånd tak!

'C

- Vftåt r?

Derse

42oo Slagelse



XARUP

J

TELI

()f= 1 'f/j\
:/\WO^\i&k

,J
‘

,a & Ay<>'<y / ø p^-9

{Bzicn zuvzri tcnwk ..

Til

Emne;

Ref .

:

Slagelse

Forespørgsel angående uidentificeret flyvende objekt.

Deres brev af l4 d.su

Idet Flyvertaktisk Kommando hermed takker Dem for Deres henvendelse,

og den dermed viste interesse, kan det oplyses at 2 Braken fly overfløj

den af Dem anførte position 13 NOV kl. l8*K>, i 300 nu højde, med kurs mod

Møn.
Det må således anses som sandsynligt, at det er disse fly De har ob-

serveret, og at der foreligger en vis mængde af "synsbedrag” forårsaget af

særli ge lys- og sigtbarhedsforhold • Draken flyene har en nedtonet mørke-

grøn farve.

Med venlig hilsen

r<



til Brag for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

Iagttagerens Navn: i

. Syn :

.

— Stilling: ZZL9i^3u<- Alder: __

— Adresse: _C ?

— evt. Telf. :

‘ -' = ' -—
lagttageisesdato: ^.../

/g> Bl2 Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse)
: ,

^ ^
2> /Vs /3

i hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —<
SLz.

Angiv ved et Rids, under hvil«.

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. !.)•

JCasi/S7~s?sy'~ (£— K-S -

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ciQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. i.?):
^

j> zzé'sxj ^9 <3 S
— "f

'

/A? .g 2>t?X" Z. yS(SZ~ £ 2>S 3> / <3-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

f?/?/? SX2> 9?® <£>

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pik som hosstaaende) :

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror ae?

Indsendende Myndighed :

.

Karakteristik af Kilden : _
Nedslagssted bevogtes af:

Forme 5622

/ggg 2? yy?-eTAr/r
^9 -Z -2

_,r.Z7ir~

.

— -r-. ;

i, S. 2SKUTZ th
esr^^rrm-kæisn tgm





SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.
^RCS: CHQDI)em int-2q2q9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling: —
;

Alder: ,

/<£’'/?£- Syn:

— Adresse-
1 30/97/799-"/? /3 Y S/j/Z/øT

— evt. Telf.: _L. —

Iagttagelsesdato: SJLllL_ 19±1 Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): M03.SØøJ/Z 3?<22. 303/
, —*

1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L):_

3//A/V <f?33
t

frtø/sr. HV/Z>T_ Zlxs.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. !.?):_ —

220009 Pø:f?f 3P3/T? ør/ r/6/3/?&fc\

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — •

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?- — —
Mr//'s TffiJC C'D//V£&£:'f /

indsendende Myndighed: — — —— "

Karakteristik af Kilden: ——— — " “

Nedslagssted bevogtes af:_— — — — ”

i.M. KHØLTX
tintitTTt-wimnu

Form- 3622



S KANDINAVISK
UFO
INFORMATION

Flyvertaktisk Kommando
74 7 o Karup

SUFOI ' s EFTERFORSKNINGSAFDELING

:

V • J *

DK 4920 SØLLESTED
Denmark

Tlf

.

Duegård 9. august 1979

vedr . rapport om ukendte genstande i Itiften over Øs titløn

Vedlagt fremsendes fotokopi af rapport over ukendte genstande
i luften over østmøn den .5. juli 1979 kl* ca. lloo A.

Genstandene er i henhold til rapporten observeret af g~'
; . g

: _

"SS

lp

Rapporten er udarbejdet ved en samtale på vidnernes bopæl den
11. juli 1979 af Ej emmeværnskompagni østmøn (8113) v/FSIK/MG
mmmmmmmmUMKKHtmHm. , ’bmmmmmBmmmmmmmmmrn. samt

I forbindelse med en nærmere undersøgelse af ovenstående ob-
servationsrappor t beder jeg venligst FTK oplyse? om der i de:

i rapporten omtalte jageraktivitet over østrnøn er indgået fl;

typer? der kan have forårsaget observationen? eller om FTK p.

anden 'måde er i besiddelse af oplysninger til forklaring af

observationen

.

Endvidere ville jeg være taknemlig for en vejrrapport for om-

rådet for det pågældende tidspunkt. På forhånd tak for Dere
venlige hjælp.

Med venlig hilsen



HJEMMEVÆRNSKOMFA GNl 8113

ØSTMØN

Til

Eft . :

Emne :

Bilag

:

Kilder

:

Hr, og fru _ .jjhar givet følgende oplysninger ved en sam-
tale på deres bopæl onsdag, den 11 juli 1979 kl* looo A,

Kildernes forklaring: Torsdag den 5 juli 1979 kl. ca. lloo var
1 ude i sin have syd for huset. (.

Vejret var klart, det var letskyet, meget lidt vind fra NØ, Kl. lloo
så

-
Ten genstand der kredsede over området 2 gange, senere kl.

ca. Ho2 eller llo5 kom en lignende genstand som også kredsede 2
gange over området. Genstand nr. 1 og 2 kom fra vest og gik mod Nø
( se kalke).

farten var lidt langsommere end en jetjager, men hurtigere end de
ordinære rutemaskiner
Høj Hen var i skyhøjde.

d̂en der var ingen støj fra genstandene, fuldstændig lydløs.
Høg Der var ingen spor af røg eller andet spor efter genstandene.

Lys eller blink kunne ikke observeres.

Ukendte genstande i luften over østmøn.

Kalke over ruten for genstandene.

Kalke over ruten for 3 jagerfly.

En tegning af de observerede genstande.

Ehv. Gårdejer < 3
~

"
f

CØrGfT-—

4791 Borre ^

Eru ’£
... - ——

samme adresse og telf.



side 2

d-, --T~*r gik nu ind og kaldte på sin kone, for at hun kunne
se, hvad det kunne være der . var i luften* Lige åa.£ \ kom ud i

haven, kl* var da ca. lilo, så de begge en genstand i samme kurs,

fart, højde og udseende som de 2 havde observeret, da han
var alene i haven, hen nu obs* genstand kredsede ikke over områ-
det men fulgte samme kurs som de to først obs. genstande. Ca. kl.

1115 kom der endnu en genstand, der fulgte samme kurs og uden at
kredse over området. Alt, fart - højde - lyd - røg - lys var som ved
den først obs. genstand 1 og 2.

Kl. ca. 1116 obs. de begge 2 jetjagere, der kom på en paral-
lel kurs ca. 2 km længere mod syd. Lidt senere, kl. ca. 1119 endnu
en jager på samme kurs som de 2 førstnævnte. (Se kalke). hav-
de indtryk af, at det var en øvelse hvor jagerne "forfulgte" de obs.

genstande. og i’L. blev i haven og obs. til kl* 12oo, men da
der ikke kom flere genstande, gik de ind i huset, men oplyser, at der
den dag var megen aktivitet i luften over østmøn. i, beskriver gen-
standene som en kort- mørk trekant, som et kort "Braken" fly, med en
zone uden om af en lys thylagtig beskaffenhed. Det fulgte kærnen
som en let sky.

Cr..?
en sådan beskrivelse af' genstandene, at vi kunne ud-

føre en tegning af de obs. genstande (bilag medfølger), ingen af deres
naboer eller venner har set de omtalte genstande.

ing : Begge vidner virkede troværdige og sandfærdige.

<
.

> var meget sikker i sine obs., og begge forklarede sam-
stemmende om kurs fart og udseende. tT'Ju talte om en evt. UBO og var
meget betænkelig ved evt. UBO besøg på jorden* C ? havde for ca. 15
år siden haft en mærkelig oplevelse en nat, da hun kørte fra sit ar-
bejde ved i 1 s~i Hun blev da "indfanget” af et stærkt
lys. > en meget klar beskrivelse af sine obs* og var i stand
til, at rette den tegning vi udarbejdede af de obs. genstande. Begge
vidner bærer briller til daglig, og også da de obs. nævnte genstande
i deres have.



side 3

Konklusion: Genstand nr. 1 og 2 er obs. af

Genstand nr. 3 og 4 er obs. af begge vidner, der stod

med nogle meters mellemrum da de obs.

ingen andre har meldt om obs. af disse genstande. Mange

har obs. at der den 5 juli var en stærk aktivitet af jagerfly over

østmøn* Begge vidner beskriver genstandene ens, og forklarer sam-

stemmende om kurs, fart og lydløshed.

Rapporten er udarbejdet af HJVK 8113 østmøn, den 2o-7-79*

RSiK/MG KG t -

KBM
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F(LY'VÉRTÅKTJSKa KOM.MANPO
K.GLVFiAA, DK 7470 KARUP J .

TELECOM" (07) 10 16 00

%20 Søllested

Emnet .

Uidentificerede flyvende genstande over Øst Møn

den 5 JUL 1979 kl« ca, 1100.
.

Ref • : Deres. brev af 9 AUG 1979

, Med henvisning til ref. skal Flyvertaktisk Kommando oplyse, at der

den pågældende dag, og ca* inden ifor det anførte tidsrum, har været en •

flyveaktivitet : i området der stort set stemmer overens med de oplyste

iagttagelser - det drejer sig om DEAKEN-fly* '

Nogen sikker forklaring på hvorfor flyene er oplevet som beskrevet

foreligger ikke. Om dette at der ingen lyd hørtes fra flyene kan siges,

at det er et ofte forekommende fænomen at lyden ikke høres /overalt Inden

for de afstande hvor dette ellers skulle være muligt. Noget tyder paf
at flyene har trukket en "sky* 1 af fugtighed med sig, som ^har sløret flyet

og givet anledning til synsbedrag - vejrforholdene den pågældende dag :

taler netop for en sådan forklaring* f?Vejr"sitnation 5 JUL 1979” vedlæg-

ges. '

Venlig hilsen



Vejrsituation 5° 3uli 1979-

Dansk område har ligget under læ effekt af Norge med nordvestAestvind og

på grund af forskellen mellem land- og .vandtemperatur en: del lave skyer i

-morgen- og formiddagstimerne.

Sydsjælland/Høn og farvandet omkring Møn. 5 - juli 1979 ca. kl. 11 dnt.

Vind« vestnordvestlig o5/l° kt«

Sigtbarhed« lo/l2 km,
.

Skyer , x _ 4/8 800-1200 ft, der er opløst mellem kl. 11 og 13 over land

derefter skyfrit

.

Temperatur, ved jorden ca. 17° c.

Dugpunktstemperatur . ved jorden ca. 12 c.

Lufttryk. lo2k mb.







FLYVERTAKTISK KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

NR.;

OP-2 3Q7/DFO-117

DAT0
' /y

(Bedes anført ved henvendelse)

Til

Snnes

Ref *

:

: _ . . 3

28^0 Virum

Forespørgsel angående uidentificeret flyvende .objekt

Deres brev angående samme sag

Idet Flyvertaktisk Kommando hermed takker Dem for Deres henvendelse,

og den dermed viste interesse, kan det oplyses at der ikke her forelig"

ger informationer om virksomhed der svarer til de i Deres brev angivne

observationer*
Der er i det pågældende område, på det angivne tidspunkt, forekom-

met nogen flyaktivitet, men der er i forbindelse hermed ikke rapporte-

ret noget usædvanligt *

Venlig hilsen



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

— evt. Telf.:

^
Alder:.

1

»;.%rzrrsp.68QQ Varde

Syn:

Iagttagelsesdato : 5 / 7 . 1979 . Klokkeslet:2330-2400 .
(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): pg bopæl

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.)* - - —

Et ..rør ca. 4-5 cm i diameter., ca. 25 cm langt, indsnævret på midten, hvori der er

et mindre hul, og i den ene ende af røret 4. huller. __

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etRRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): :

Et stærkt rødt lys på begge sjder af huset _ —

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemfiyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): På bopæl .

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?).

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _

'
' - opbevarer genstanden _indtj1. y|dere_.

Genstand



FLYVERTAKTI$K KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

NR..

OP-2 307/UF0-116

DATO
' / JQ(4é> /$?9

(Bedes anført ved henvendelse}

Til

Emne: Rapport om uidentificeret flyvende genstand iagttaget fra

Varde den 5 JUL 1979 kl . 2330.

Bilag: 1 stk. form. 3622.

1. Vedlagt tilsendes som bilag en rapport om uidentificeret fly-

vende genstand iagttaget fra Varde den 5 JUL 1979 mellem kl. 2330

og 2400.

2. De anførte observationer hidrører fra et fotolys afskudt fra

et RAF Canberra fotorekognosceringsfly i forbi ndel se med øvelses-

virksomhed. Det skal bemærkes at udstyret fejlagtigt har været an-

vendt udenfor anvist område (det i rapporten nævnte metal rør er ind-

draget af FIK) .
-



/ Mésjxj-

SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

. Alder: å£ Syn:

~ evt. Telf.: -

Iagttagelsesdato: 22L\di— 1921. Klokkeslet: ^0^9
.— (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ^2L

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? /'/åc2 22rr
i t'J tf iSr J

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

'2/& ,̂3 /?#; /o<U>l2 £///>'<£' & ^
' ^ f /C - j Lfr i 7

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):.

^FV? g 3 2? o/ S,/ ^ e so J>6é, /rrr2 £3-

'' /

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:- _

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden :.—

,

^29, -:.

S f/ L'r-J é jS

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —„

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:

Karakteristik af Kilden : _

Nedslagssted bevogtes af: -

J.M. KNSITZ
URPTf

i S*//'/? /=s#

'V tT c? ISCSjg//

4

V_)

Form. 3622



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn: V_

A1rl«*r- 52 år Svn .— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.:

<ééÉHHÉ

rnmmm
. Hedede "5400 lillerød

rj.. —

Iagttagelsesdato : 1 9 Klokkesiet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Pa adressen

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil«,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. I.):.

Stor giødende genstand, tilsyneladende faldt aed på .lorden.

Efterlod ea røgsky på himlen.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): —
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):
Ca. lo km fra obs. stedet

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):
Skråt mod nerd.

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed : .— —
Karakteristik af Kilden :

________ — —
Nedslagssted bevogtes af: — — "

J. a. BNiirz «*

Form. 3622



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring ångaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse:

— evt. Telf.:

£l"_V" J

Alder: _ Syn:

i. ; , . Hillerød

Iagttagelsesdato: ^ ^ 1913 Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Bogsgl

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel:

Genstand

Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

Kugleagtig, rier delte sig i flere stykker

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ctQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

Faldt stærkt lysende ned fra himlen efterladende stor hvid sky,

der stadig er på himlen -J time senere.

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:,

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed : ——

Karakteristik af Kilden: —
Nedslagssted bevogtes af: —- —

i. H. KtfftTZ

Form. 3622



SPØRGESKEMA 7

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

Iagttagerens Navn: >m> YM ( t? —uSz&—
- Stilling: — Alder: Syn:.

— Adresse: & U£?r> ^

— evt. Telf.: ,

Iagttagelsesdato: Jo_U&_ 19_2_2 Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : xj pT: rp’f-i4 4! EiS

—

4

—

Gt7 A , S C4-L _ —
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? JJ£i—GLE

—

UA-V QUM-i
M fy n S >' o

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinkel (v), den saas:

,
Genstand

Eksempel: Iagttager

ji^sT

ir«*,

S O i- O rt

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o, 1.) : .

b AXj t

ft. ,0(rT~ -STt-ar f>4~& CifZxt^X? £*-

r>-A*% r-,----- Pf» Me(*gr ycv?.tft 'g-
1. i»w

kiVoFio k-o^ a?a. rsaQga_e—P^is

RpqAJ.^ wfqPob - DftP f-teaø& QP OPftØ uu.P~.o4' .QjUiU^ *

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).
0er f « - *

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): IxLb

—

U.Cr£,—

—

Lå4^i6£i£.A «

t 4.o Llk- ro.-: :v~2~ L
'

-ÉdÆJ2 H & ", *- -riLLJZ—

i..

~

-i

(Xp . .SuuPsIal-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: —

—

'

: - '• —

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : LI G/r—<V,?, fcE.t2—ti

O--- Pig.tP ~1 £&(-
!

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : £M -*•- h,i is—^>>"i 1

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): H PTu A:
>QgA/

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

(t SFiuirrf?- tlfysxjit .uu r p-

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed: Jul iti/f

L

Karakteristik af Kilden : m/S/X
"é_
—

“

Nedslagssted bevogtes af:.

i.m. »emu**
iRnniTni-Kiintmi

Form. 3^22



SPØRGESKEMA
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1. CH0DDEM int-2q2q9)

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

— Adresse

:

'

^ v

_ Alder: Syn: —

—

C
' "

.1 £l 2 / M i/AJbtft- SStZV'P

— evt. Telf.: —X. i

Iagttagelsesdato: .4 ... /

—

— 19_.̂

£

.
Klokkeslet:

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _

(nøjagtigt?)

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? —
Angiv ved et Rids, under hvil*. A.

ken Skraavinkel (v), den saas:
|

Eksempel: Iagttager

_ Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve. Størrelse, Beskaffenhed o. I.):

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form).

Genståndens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):-

/h£4cr SA/å døtf&LéM SfAT/QA//^&

l

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:.

a/- aIaf

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) : — — —

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): —_ —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: — — —
Karakteristik af Kilden : — ——— “

Nedslagssted bevogtes af: — — ““
4.«. KMVLTZ*

»KfttiTfnawmiiii
UH*KM

Form- '3622



FLYVERTÅKTISK KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

‘ OP-2 307/Uf0-11

1

DATO =

26 FEB 1979

(Bedes anført ved henvendelse)

Til

Emne:

SUFGPs Efterforsknl rigsafdeling.

Undersøgelser i forbindelse med foto af uidentificeret

gj^stanaov^^^ 09U!ir
~"~

SUFGPs brev af 28 Mi' 1979*

Bilag: 1. Fotokopi af vejrtjenesteeenter Karup* s rapport over

vejrforbøl deneJ 7 NOV 1 974 *

2* Fotokopi af kortudsnit over Viborg by*s NE-del.

3. Returnerede bilag til ref . {4 stk. farvefotos plus

2 stk. farvedias}«
'

1. Med henvisning til ref.,' hvori De armoder obi at få oplyst hvilke

konklusioner Flyvertaktisk Kommando (FTK) 1 sin tidnåede frem til 1

den som emne nævnte sag, skal det oplysts® at FTK fik overdragat den.

omtalte politirapport samt de dertil hørende farvefotos den 2 Flåd 1975,

Da det af det til FTK fremsendte materiel fremgik, at filmen var under-

søgt af politiets farvefotografiske afdeling på Politigården i København

og at denne afdeling fandt det dokumenteret at billedet var ægte. Iværk-

satte FTK straks en rutinemæssig undersøgelse af sagen.

2* Af undersøgelsen kunne det hurtigt konstateres, at der hverken

havde været civile eller militære- fly over eller i nærheden: af området

på det angivne tidspunkt. Derimod erfaredes det ved en drøftelse af

fænememet med forskellige kollegaer, der var bosat i Viborg, at flere af

disse havde set lignende, men dog langt fra så markante fænomener, 1

forbindelse med damp- eller røgudslip fra Viborg varmeværk* På denne

baggrund indhentedes den som bilag- 1 vedlagte rapport om vejrforholdene

UQMK1UCI1U6 ' b1U9yi«IMVb VUJ I I MW I * WVV i « ^ wwtMV • «* > , ^ , ,

nelser i forbindelse med f.eks. et kortvarigt, koncentreret røg- eller

dampudslip frasen fabrik, el ler/lignende. Vindretning og- hastighed var

sådan, at et- røg- eller" dampudslip fra Viborg varmeværk ville^bevæge sig

et halvt år efter tendelsen - naturligvis hverken kmm be- eller,

afkræfte at udslip, havde fundet sted omkring det angivne tidspunkt,

fandt -FTK at dannelsen af den på fotografiet viste sky måtte være forår-

saget af et lokalt dampudslip«



3 e Da FIK ikke tidligere har været bekendt raed det ^ nøjagtige foto-

grafen ngssted 3 har man på grundlag af de nye oplysninger fundet an-

ledning til at gennemgå sagen endnu en gang og på grundlag heraf fin-

der FTK* st man må fastholde at fænomenet er et dampudslip, råen ikke

fra IH borg varmeværk som tidligere antaget * men fra varmecentralen ved

Asrifi Idparken. (Sådanne dampudslip er jævnfør oplysninger fra Viborg

varmeværk ikke usædvanlige i forbindelse med bundhlæsning af kedlerne

på varmecentralerne)

*
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RAPPORT

f
Flyvestation KaJttb* 7470* KfrrUB-

Vcdr* observation af luft fort ej over Nørre Se, Viborg,

Eønd&g den 17* uovember 1974 kl* ca, 0900*

Som kunde i J&eobi Foto, Viborg, blev Jog fredag flen

11/4-75 gjort opmærksom på et foto, toget af er- kunde,

Billedet - et farvefoto - skulle efter sigende vi ae ot

luftfartøj af ukendt oprindelne.

Jeg fik oplosning on kurdens identitet og henvendte mig

personligt til hem. fredag den 15/4 d.å.

Pgl, er herefter rusnrnt som afhørte.

Afhørte oplynte* at han oøndag der 17, november 1974

kl. oa. U^OO lokal tid gik tur langa med den østlige oide

af J.ørre iJø i Viborg.

Har* var alene*

Temperaturen var o&* 5
U o., og Vejret var klart og med

let die lavt over Karre Sø*

Jlan medbragte sin hund og et kamera med farvefilm til

p&pirbllleder i størrelsen 24 * 3C r'i&-

Han oplyste om sig selv* &t han er et naturmenneske og

holder af at nyde og iagttage fuglelivet langs med søen.

Formålet med turen der dag var et komme på foto-hold

s.f fuglelivet langs med uøens bred*

f 3S4 (i'4F|



Ker understregede afhørte, at han er i besiddelse af

en god iagttagelsesevne og er i stand til at registrere alt,

hvad der bevæger sig.

Pludselig bemærkede han et luftfartøj over hørre Sø'

s

vestlige søbred.

Han fattede straks sit kamera og tog et billede af far-

tøjet, som stod stille i luften på anførte position.

Da afhørte havde taget et billede, så han sig hastigt om

for at henlede andres opmærksomhed på fartøjet - i dokumen-

tationsøjemed. hen ingen var i nærheden af afhørte.

Da han igen så i retning mod fartøjet var det forsvundet.

Åfh. vil anslå, at han be/andt sig i en afstand af 5oo

looo meter fra fartøjet.

Fartøjet afgav ikke støj, fysisk ubehag eller lignende.

Afhørte er meget interesseret i at fa at vide, hved han

har set, og overgav mig beredvilligt såvel tilvejebragte

billeder som negativet, med kommentaren om, at han er en alt

for optaget forretningsmand til, at han har tid til at under-

søge ‘forholdet nøjere.

Jeg sendte derpå negativet til Centralbureauet for far-

vefotografisk afdeling. Politigården i København, med materi

alet stemplet som fortroligt.

Jeg anmodede om at få lavet forstørrelser samt udsnit

af disse aed vægt på af fremhæve konturer og detaljer ved

fartøjet.

Al billedmateriale blev derpå returneret til mig.

Billederne viser et cirkelformet fartøj, som skøn sinæs«

sigt kan være på tyve meter i diameter om end betydeligt mere.

Formen er udpræget aerodynamisk, og leder tanken hen på

aerodynamiske rumskibe som for eks. typen Boing X-20 Byna Soar

Skygger på fartøjet vidner om stærkt afrundede former

som øjensynlig tåler store hastigheder uden fare for partiel

afbrænding.

Jeg står gerne til personlig disposition med såvel bil-

ledmateriale som yderligere oplysninger.
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Viby J.

,

den 13/2 - 1979.

O P-'L
y f

&

Til Flyvertakti sk Kommando,

Flyvestation Karup,

7470 KARUP.

En aften mellem klokken ca. 1900 og 2200, inden for perioden

19 til 25 marts 1975, blev der af en del mennesker i irhus obser-

veret to flyvende genstande, der i ca. 5 timer, med mellemrum,

cirklede i lav højde (3 - 500 ft.) omkring irhus.

Cirklens diameter blev dengang anslået til at være omkring 15

til 20 km. og genstandenes hastighed ( G-round speed) blev vurderet

til ca. 300 kts

.

Det er blevet undertegnede oplyst, at et særdeles pålideligt

vidne den pågældende aften kontaktede flyvestation Karup og fik

oplyst, at disse objecter var blevet observeret i Karup (RSR/TAR ?)

og at man fra flyvevåbnets side havde sendt REC fly, bestående af

2 jagere fra, Skrydstrup, til området.

Vidnet blev samtidig gjort bekendt med at man ingen kontrolle-

ret IPR trafik havde i området, samt at 8 engelske hellikoptere

,

der på daværende tidspunkt var midlertidigt stationeret på flyve-

station Tirstrup, ikke havde foretaget flyvninger den pågældende

aften. Disse oplysninger blev dengarg givet af på

flyvestation Karup

.

Da vi er en del mennesker her i Arhus
,
der ofte har drøftet

denne hændelse, og som følge deraf også er ivrige efter at få at

vide hvad det var der cirklede omkring Århus denne aften, vil vi

være Dem meget taknemmelig, om De kunne tilføj e Deres kendskab til

episoden, da der jo ikke siden har været nævnt noget om denne hænd-

else i dagspressen.

Med] venlig Misen,



FLYVERTAKTISK KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

OP-2 307/UF0-1 10

DATO*
22 FEB 1979

(Bedes anført ved henvendelse)

Til —-7 -

'

B260liby^."

Emne : Forespørgsel ang. uidentificeret objekt 19-25 HAR 1973.

Med henvisning til Deres brev af 13 FEB 1979 skal det herved
oplyses, at der ikke ved Flyvertaktisk Kommando forefindes arkiv-
materiale der omhandler den omtalte begivenhed.

Det kan til Deres orientering yderligere oplyses, at Flyvevåbnet
ikke sender fly op med det ene formål at identificere rapporterede u-
identificerede objekter, hvorfor denne oplysning må bero på en fejl-
tagelse. Samtidigt kan det oplyses, at det på grund af jordkrumnin-
gen ikke vil være muligt at observere et objekt der flyver i 3-500 fod
over Århus ved hjælp af den på flyvestation Karup værende radar.fFlyver-
taktisk Kommando er ikke bekendt med forkortelsen RSR/TAR, men formoder
at De hentyder til GCA stationen).



Form. J622



FLYVERTÅKTISK KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

NR.:

OP-2 307/0F0-109

DATO:
/S /9?9

(Bedes anført ved henvendelse)

Til

sort om uidentificeret flyvende genstand iagttaget fra Vejle denmnm^^ — —
T stk. form,; 3622.

1. Vedlagt tilsendes som bilag en rapport om uidentificeret flyvende genstand

iagttaget fra Vejle den 13 JAN 1979 fra kl. 2100 til ca. kl. 0030.

2. Flyvertaktisk Korrsnando har, ikke informationer om virksomhed, der svarer til

de i rapporten angivne observationer. Der skønnes imidlertid at være visse sam-

menfaldende karakteristika mellem de opgivne observationer og pi aneten Venus,



FLYVERTAKTISK KOMMANDO
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J

TELEFON (07) 10 15 00

QF-2 3D7/UF0-1Q8

° :

iT 7/9tv /879
(Bedes anført ved henvendelse)

Til

Emne:

Bilag:

Rapporter om uidentificerede flyvende genstande Iagttaget

den 31 DEC 1978 ca. kl. 1905-1910

z

.

5 itk.^FORM 3622

.

1. Vedlagt til sendes som bilag 5 stk. rapporter om uidentificerede
flyvende genstand iagttaget den 31 DEC 1978 kl. ca 1905-19102,

2, Flyvertaktisk Kommando har ikke informationer om virksomhed,
der svarer til de 1 rapporten angivne observationer. Det skønnes
imidl ertid ikke udelukket, at det observerede hidrører fra en
"satel i tundergang"

.



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn

— Stilling

— Adresse

:

— evt. Telf.

:

Iagttagelsesdato: J^/HL. Klokkeslet: (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):.

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hvil*

ken Skraavinke! (v), den saas:

</g9T / 9i>
i
Genstand

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.

— LHs>T

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over -Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): / Irrj'P—

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u) 3
angivet ved en Skitse

som hosstaaende: /
u

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:

i.n. KKiin
M«5t*tTfTf*tC«T*n«S*l

Form. 3622



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling

:

— Adresse: -

~ evt. Telf. :

Iagttagelsesdato : rT // /l tfJ^Tklokkeslet: /

^

(nøjagtigt^)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):. , , y/ „

/Vec^-^-e«. G&øjwtoixtf' p^< $ Af/!/

&

2fa

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?
^ ty O/,

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Genstand

= /0 ct &
Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.
,£b2’’~Y' y/é-t-C

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside eiQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o. 1.?):.

“2^ ^

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne : _

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden :

.

/ycry'c/ A ?7

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. I.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? 1 saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed: r

Karakteristik af Kilden: _ — ——
Nedslagssted bevogtes af: —

i. K. 9CWHTI
rørrrers:«

Form. 3622



til Brag for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter® o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling*.

— Adresse: -

- evt. Telf.:

Iagttagelsesdato: ^L/JL 19 Klokkeslet

:

(nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): !

—

,
Genstand

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?

Angiv ved et Rids, under hviU.

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: lagttageT

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):.

LHS - PrPUft*0&*.

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

•

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende): _
Iagttager

I Tilfælde af Nedslag

:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): — —

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden:

Nedslagssted bevogtes af:.

Form. 3622

J.H.



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. 1.

Iagttagerens Navn:

— Stilling:

C— Adresset
Jf

— evt. Telf.:

_ Alder: Syn:

Iagttagelsesdato: 19 Klokkesiet: (nøjagtigt?')

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ * --- -rraa.-iar =

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 0~£/.

Angiv ved et Rids, under hvil* genstand

ken Skraavinkel (v), den saas:v J v
\

Eksempel: Iagttager

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):

Hi/f&T </-i/9frP ^VS

- SVQ (JD

(yup'f? M/fPtTr

,/f^z/vo

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et^Rids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?):

WéTArJ? £/£r / V
;

JjY£jb/\/j)g Åj/f/Uér //f 2>

/>/:D _
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:™ _____

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden : —

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende):

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): .—„

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed:.

Karakteristik af Kilden : _
Nedslagssted bevogtes af:

gForrå. Jo22

t. M. tfMfltl fe

itutum*



til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende

observerede »Raketter« o. L

Iagttagerens Navn: . ------—— ----- -

— Stilling: Alder: /9/p Syn :

— Adresse: / tf/?#?/??£//?(/#? _
— evt. Telf.:

Iagttagelsesdato: ÉliÆ 19 KInkkeclH-- (nøjagtigt?)

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): /f'/9/7!/
r
)'?L~ ;?£ '/7? /9tf V

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? /> iXJ tfO/T tf/&f)7f?7£

Angiv ved et Rids, under hvil*,

ken Skraavinkel (v), den saas:

Eksempel: Iagttager

Genstand

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.):,

- y sOVStfAy'Z>tf / //?

7

tf/PZéf /9-Æ /^J>

Æ'f*J(y/?r7i /=/Pfpr

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etQRids over Genstandens Form).

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?):

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:.

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet

ved et Par Pile som hosstaaende) :

I Tilfælde af Nedslag:

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):

Iagttager

Nedslagsvinkel (u)

angivet ved en Skitse

som hosstaaende:

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. !.?):

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?

Indsendende Myndighed :

.

Karakteristik af Kilden :

Nedslagssted bevogtes af:

m*« w*rrnin iu

Form. 3^22


